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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ
A digitális dokumentumok speciális típusa a tudományos elektronikus szövegkiadás. A számító-
gépes filológia, számítógépes szövegfeldolgozás ugyan a XX. század közepéig nyúlik vissza, de a 
weben elérhető szöveges tartalmaknak csak töredékét képezik a kritikai igénnyel készített és közre-
adott szövegkiadások. Hazánkban a kilencvenes évek elejétől fogva készülnek ilyen összeállítások, 
az elmúlt huszonöt év termése azonban szinte láthatatlan: a könyvtári nyilvántartások alig tájékoz-
tatnak róluk, gondozásukat a pályázati finanszírozás hullámvölgyei teszik lehetetlenné. Kutatási 
projektemnek az a célja, hogy e kiadásokat a könyvtári szabványnak megfelelően feldolgozzam, s 
ezáltal láthatóbbá tegyem, valamint, hogy kaput nyissak egy esetleges archiválási projekt számára.

Bevezetés

A tartalmilag és technikailag összetett tudományos elektronikus szövegkiadások (pl. 
kritikai vagy forráskiadások) csak ritka esetben állnak kapcsolatban a könyvtári rend-
szerekkel. Gyűjtésükkel, feldolgozásukkal a könyvtárak kevéssé foglalkoznak, így a ka-
talógusokban is alig akadhatunk a nyomukra. A kiadások szolgáltatását a készítői saját 
feladatuknak tekintik, a könyvtár pedig távoli hozzáférésűként regisztrálja azokat.

A digitális filológiai közösség két nemzetközi katalógust tart számon, ám e két ka-
talógus csupán egyetlen magyar tételt tartalmaz, ezért jelenleg a magyar nyelvű, illetve 
magyar vonatkozású kiadások katalógusán dolgozom az ELTE BTK Digitális Bölcsészet 
Központtal együttműködésben, az ÚNKP-17-3 jelű ösztöndíj keretében. Az alábbiakban 
a tudományos elektronikus kiadás definícióival, egy kiadás verzióinak ismertetésével, vala-
mint a kiadástípus könyvtári szabványoknak megfelelő feldolgozásával foglalkozom.

A tudományos elektronikus szövegkiadás fogalma

Az általam használt tudományos elektronikus szövegkiadás részint az angolszász szakirodalom-
ban állandósult digital scholarly edition fogalomra, részint a hazai szakirodalomban használt 
kifejezésekre alapoz.1 Előbbinek számos definícióját adja Patrick Sahle. Röviden összefog-

*1A tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának támogatásával készült.  Köszönöm Golden Dánielnek, Parádi Andreának és Vadai Istvánnak, 
hogy a hazai számítógépes filológia hőskorszakáról, annak terméséről értékes adalékokkal szolgáltak.
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lalva: a tudományos kiadás a történeti dokumentum kritikai reprezentációja. Három krité-
riuma van: 1) létező forrásokat, történeti dokumentumokat dolgoz fel; 2) forrást reprezen-
tál és azt metaadatokkal látja el; 3) szövegkritikai munkát végez a forrás reprezentálásakor.2

Nem tartoznak tehát a kiadástípus alá azon gépi vagy kézi eszközökkel digitalizált 
szövegek, melyek nem reflektálnak a szöveg és hordozója sajátosságaira. Sahle további 
megszorításokkal él a digital jelző kiérdemlése kapcsán: a digitalizált papírkiadás nem, 
csak az eleve digitális (born digital) kiadások tartoznak ide. Ez a határ azonban az egyre 
kifinomultabb digitalizálási projekteket tekintve elmosódni látszik: például a DigiPhil 
projekt által elindított Mikszáth kritikai kiadássorozat,3 mely a papíralapú kiadást sze-
mantikusan gazdagított TEI XML formátumban publikálja a weben, ne lenne elektro-
nikus szövegkiadás? Véleményem szerint az. Ezért  saját gyűjtésem során nem alkalma-
zom Sahle azon megkötését, mely szerint a nem digitálisan született kritikai kiadások az 
elektronikus szövegkiadás típusán kívül esnek.

A hazai diskurzusban jelenleg az MTA Textológiai Munkabizottságának állásfog-
lalása lehetne mérvadó, ám sajnálatos módon – bár maguk a tagok is sürgetik – ez 2004 
óta nem frissült.4 A dokumentum szerint az elektronikus kiadás a szövegkiadások egy 
típusa a kritikai, genetikus stb. kiadások mellett. Alapvető jellemzőjeként a rendelkezésre 
álló szövegforrások teljesség igényével történő feldolgozását nevezi meg, ám ez inkább 
a klasszikus értelemben vett kritikai kiadás, vagy más esetben a forráskiadás jellemzője. 
Hiszen az elektronikus kiadás szabadsága éppen azt jelenti, hogy ezen típusok bárme-
lyike, vagy mindegyike lehet.5

A tudományos és az elektronikus kifejezéseken túl a kiadás is magyarázatra szorul. 
Mint az alábbi példa mutatja, a megjelenési közeg sajátossága, hogy nem feltétlenül 
tudunk kézzelfogható, megtapasztalható példányokra rámutatni. Az SGML, majd az 
XML használatával pedig a rögzített tartalom és annak megjelenítése is markánsan szét-
vált, így a klasszikus kiadás fogalom már nem alkalmazható.

A Balassi-életmű hálózati kiadása

A szövegkiadások feldolgozása során felmerülő kérdéseket a legkorábbi hálózati kriti-
kai kiadáson szeretném bemutatni. Az egyik változatában a weben jelenleg is elérhető 
Balassi Bálint összes verse, hálózati kritikai kiadás kezdetei 1993-ig nyúlnak a visszaemléke-
zések szerint. Abban az évben készült el a Balassa-kódex (OSZK Quart. Hung. 3247) 
betűhű forráskiadása Gopher6 alatt, melyet akkor még maguk a szöveg gondozói sem 
láthattak működésben.7

Ezt követően két CD-ROM-os kiadvány készült a Balassa-kódexből, egy 1994–
95-ben, mely a fentebbi grafikus változata, majd még egy 1996-ban, mely a grafikus 
böngészőben elérhető változatot őrizte meg.8 Ezeket Tóth Tünde 2004-ben két  tanulmá-
nyában ismerteti, így most nem térek ki rá.9 A szerző megjegyzése szerint az 1996-os 
online kiadvány 1998-ban megsemmisült. Az Internet Archive azonban több mentést 
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is készített róla, melyek a Wayback Machine szolgáltatásnak köszönhetően elérhetők. 
Érdemes lenne lépéseket tenni ennek, és az ehhez hasonlóknak könyvtári megőrzésére 
is a webarchiválási projekt keretében.

1998-ban készült el a Balassi-életmű teljességre törekvő kritikai kiadása, mely a 
Balassa-kódexen felül számos kéziratos és nyomtatott forrást dolgozott fel, és kritikai 
szöveget és forrásközlést is adott. Bár a készítők figyelemmel követték a nemzetközi 
eseményeket: a TEI szabvány alakulását, az SGML jelölőnyelv előnyeit, melyben a TEI 
is kifejezte ajánlását, illetve az akkor bevezetésre kerülő XML-t, a kiadás mégis HTML-
ben készült el. A struktúra és a megjelenítés szétválasztása, mely az SGML és az XML 
nagy előnye, a kritikai kiadások készítésében is alapvető igény. A készítők fő célja azon-
ban a webes közzététel, a széles körű hozzáférés biztosítása volt, s ez az akkori lehető-
ségek mellett egyértelműen a HTML választását vonta maga után.10

2002-ben tovább fejlesztik, bővítik a kiadást. Az előszóban a korábbi verziókról rö-
viden megemlékeznek a készítők. Ebből tudhatjuk meg, hogy volt egy köztes, 1999-es vál-
tozat is. Sajnos azt, mi a különbség a három verzió között, az előszóból nem tudjuk meg.

„A jelen kritikai kiadás 0. változata (1993) csak a Balassa-kódex átírását, fénykép-
hasonmását és a jegyzetek egy részét tartalmazta. Az 1.0 változat (1998), az 1.1. változat 
(1999), valamint a 2.0 változat (2002) tartalmazza Balassi Bálint teljes költői életművét, a 
megállapított kritikai szöveget, annak átírását, a forrásszövegek betűhű átírásait és fény-
képhasonmásait, a költemények részben újonnan megállapított sorrendjét, a Répertoire 
de la poésie hongroise ancienne (RPHA, ©1979-2001) kivonatait, a szövegkritikai jegy-
zeteket és a szövegmagyarázatokat.”11

A verziók közötti különbség valószínűleg főként a digitális hasonmások számában 
keresendő, erre utal Tóth Tünde idézett tanulmányának egyik lábjegyzete: „Technikai 
okokból nem tudtuk az összes forrás fakszimiléjét egyszerre beszerezni. Így a kiadás 
folyamatosan bővülő verziói egyre gazdagabbak.”12 Ha azonban komolyan vesszük a 
verziók szintjén történő feldolgozást, itt azt kell mondanunk, hogy az 1998-as és 1999-
es verziók feltehetőleg elvesztek (vagy felülírták a fájlokat), vagy a készítők saját adat-
hordozóin hevernek. Változtatásokat könyvelő dokumentációt nem találtam. Jelenleg az 
ELTE szerveréről a 2002-es verzió érhető el.13

2004-ben egy jelentősebb tartalmi és technikai frissítésen esett át a kiadás, amely az 
újabb nyomtatott kiadások digitális fakszimiléivel bővült, Unicode karakterkódolásra tér-
tek át, a felmerült tartalmi hibákat javították. Technikai szempontból a legfontosabb újítás 
az akkor nemrégiben kiadott, már XML alapú TEI P4 ajánlásra való áttérés volt. Ezt ré-
szint automatikus, részint kézi konverziókkal érték el. Az így elkészült XML fájlokból ge-
neráltak HTML megjelenítéseket, s ezen felül új képkezelőt terveztek a kiadáshoz. Sajnos 
ez a 3.0 verziószámú kiadás weben jelenleg nem elérhető, bár  a forrásfájlok javarészt meg-
vannak a készítők adathordozóin több példányban – érdemes lenne ezeket is archiválni.

2016-ban az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) rövid időre felkarolt néhány 
hálózati szövegkiadást. Ennek keretében Parádi Andrea a 2004-es TEI P4 szabványú 
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kódolást P5-re frissítette. Ez szintén csak részben automatikus konverziót jelentett, te-
hát az áttérés szakértői munkát is igénybe vett. Fontos strukturális változás továbbá, 
hogy míg a korábbi kiadásokban a versek feldolgozása külön fájlba került, itt egy fájl 
tartalmazza a teljes kiadást, s ennek megfelelően lettek a belső hivatkozások is kialakítva. 
Megjelenítés ehhez még nem készült, kérdés tehát, tekinthetjük-e ezt egyáltalán kiadás-
nak? A fájl elhelyezése sem megoldott: bár az OSZK megrendelésére készült, tudomá-
som szerint annak semmilyen archívuma nem őrzi, így szintén csak magántulajdonban 
lévő adathordozókon létezik.

Kutatási terv

A fenti példából látszik, hogy már a dokumentumok leírása több problémát vet fel. 
Nem pusztán a klasszikus dokumentum fogalom okozza a nehézségeket, mely a kiadást 
térben és időben lezárt, végleges egységként képzeli el, hanem az is, hogy a különféle 
verziók dokumentálására és megőrzésére a létrehozók, megrendelők nem fordítottak 
különösebb figyelmet. Így mind a leírni kívánt példány(ok) előkerítése, mind pontos 
leírása kutatómunkát igényel.

Bár nem jelentős mennyiségű rekordról van szó, ezért a választásnak kevésbé nagy 
a tétje, mégis megfontolandó, a kiadványok leírásához a bevett MARC leírást vagy va-
lamely entitáskapcsolatokon alapuló korszerűbb könyvtári szabványt alkalmazzam-e. 
Az elektronikus szövegkiadásokra – mint digitális objektumokra általában – az utóbbit 
tartom alkalmasabbnak. A Balassi-versek hálózati kiadásának kilenc verziója ismeretes: 
ezek mind tartalmukban, mind technikai megvalósításukban különböznek. Azonban 
mégis egy kiadványnak újabb és újabb bővített kiadásai, mely tényre a verziószámokkal 
és az előszókban egyaránt felhívják a szerzők a figyelmet. Ezt a viszonyt jól kezeli mind 
az FRBR, mind a BIBFRAME modell. Jelentős különbség a kettő között abban látszik, 
hogy míg előbbi a dokumentumok és jellemzőik kapcsolatát hierarchikusan, utóbbi há-
lózatosan képzeli el.

A könyvtári szabványnak megfelelő leírás mellett azonban egy egyedi bibliográfia 
struktúrájához alkalmazkodó leírás elkészítésére is szükség van. A tudományos elekt-
ronikus szövegkiadások kutatásával foglalkozó Greta Franzini kollégáival nemzetközi 
nyilvántartás összeállítását kezdeményezte. Ez a katalógus a szigorúbb értelemben vett 
tudományos elektronikus szövegkiadásokat gyűjti egybe. Ennek meghatározása a fent 
idézett Patrick Sahle definícióit veszi alapul: filológiai munkával előállított, eleve digitáli-
san készült szövegkiadásokat jelent. A projekt folyamatban van, az összegyűjtött tétele-
ket még nem mind dolgozták fel. Emellett nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, a GitHub 
felületén keresztül, ahol a katalógus elérhető és letölthető.14 Nyilvántartásuk elsődleges 
célja, hogy összegyűjtsék és elemezzék, milyen elektronikus szövegkiadások készültek 
eddig, mik a jellemző gyakorlatok, típusok. Szempontrendszerük igen sokrétű, az alapa-
datokon felül például a technikai részletek, az intézményes és financiális háttér is helyet 
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kap. E nemzetközi gyűjtést mindenképpen szeretném bővíteni az általam feldolgozott 
tételekkel, hiszen a készítőknek kevés rálátásuk van a magyarországi anyagra.

Összefoglalás

A tudományos elektronikus szövegkiadások feldolgozásának célja, hogy azok megtalál-
hatóvá, felhasználhatóvá és hivatkozhatóvá váljanak. A hálózaton szolgáltatott doku-
mentumokkal a klasszikus értelemben vett katalóguson rég túl kellett lépjen a könyvtár, 
így nem kérdés, hogy e néhány tétellel is érdemes bővíteni azokat. A kiadások gyűj-
tésével és leírásával nem titkolt célom továbbá, hogy azok megőrzését is elősegítsem, 
szorgalmazzam. Ez azonban csak intézményi infrastruktúra keretein belül működhet: 
láthattuk, a szöveggondozók efemer adathordozóin tárolt példányokhoz már alig fér-
hetünk hozzá.
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