
A DOKUMENTÁCIÓ FELADATAI. 

A németek mindenre kiterjedő erőfeszítéseire rendkívül jel
lemző, hogy a most folyó világháború gigantikus küzdelmei köze
pette is különös fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a tudo
mányos kutatásügy elősegítése érdekében a dokumentáció pro
blémáit egységes megoldás felé juttassák. Magábanvéve csodála
tos, hogy az ezzel kapcsolatos nagy tervek és célkitűzések, de 
ami még több, e munka megszervezése és annak rögtönös meg
indítása,, mint aktuális és sürgős feladat lépett Németországban 
előtérbe, kétségtelenül azért, mert azt tartják, hogy a dokumen
tációs tevékenység kifejlesztése úgy békében, mint a háborúban 
a kutatás és a haladás ügyét fogja szolgálni. 

Az 1941. évben alakult meg a Deutsche Gesellschaft für 
Dokumentation néven a Németbirodalom s hozzácsatolt terüle
teire vonatkozólag a kutatás ügyét átfogóan képviselő német 
dokumentációs társaság, mely a tudományos és technikai ágazatú 
nagykönyvtárak és szakkönyvtárakon kívül maga köré gyűjti a 
tudományos kutatóintézeteket, a nagy ipari vállalatokat, a külön
böző gazdasági intézményeket és műszaki érdekeltségeket azzal 
a célkitűzéssel, hogy kutató munkájukat elősegítse, s közöttük 
célszerű kooperatív összműködést létesítsen. 

A német dokumentációnak ez a társasága 1942. szeptember 
hó 21—24-én tartotta meg Salzburgban első munkaülését, amelyre 
a baráti és semleges államok szakértői közül számosan nyertek 
meghívást. Magyarországról KÁPLÁNY GÉZA, a m. kir. Techno
lógiai és Anyagvizsgáló Intézet főkönyvtárosa, mint a magyar 
ipari dokumentáció előkészítőbizottságának előadója, dr. W I T Z -
MANN GYULA főkönyvtáros a Fővárosi Nyilvános Könyvtár, 
továbbá THALER PÁL oki. gépészmérnök a Magyar Szabvány
ügyi Intézet képviseletében vettek részt a munkaülésen. 

E népes konferencián, amelyen a birodalmi tudomány- és 
nevelésügyi minisztérium, a birodalmi népfelvilágosítás- és propa
gandaminisztérium, a birodalmi közgazdaságügyi, a birodalmi 
postaügyi minisztérium, továbbá a véderőfőparancsnokság és a 
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birodalmi légügyi minisztérium is hivatalosan képviseltette ma
gát, a külföldről különösen Olaszország és Franciaország, de 
Spanyolország, Hollandia, Magyarország, Svédország, Svájc, 
Finnország és Bulgária is elküldötte képviselőit. 

A négy napon át tartó munkaülésezés nyomán,, amelyen igen 
érdekes tájékoztató jellegű szakelőadások hangzottak el s azokat 
követőleg tanulságos viták is fejlődtek ki, örvendetes tényként 
állapítható meg, hogy a dokumentáció ügyének fontossága, mely 
előbb inkább csak az alkalmazott tudományok s itt is inkább 
csak a technikai ágazatok körében lépett előtérbe, ma már nem 
csupán a gyakorlati élet legkülönbözőbb területein, de az elmé
leti tudományok körében is mind szélesebbkörú alkalmazást nyer. 

Mint Prof. dr. PRINZHORN, a Társaság elnöke, megnyitó 
beszédében jellemezte, a dokumentációs tevékenység megindulá
sához az első ösztönzések abból származtak, hogy a különböző 
tudományok területén mindinkább feltornyosuló papíráradatot 
immár az addigi módszerekkel uralni nem lehetett, ennélfogva 
el kellett következnie annak a szükségességnek, hogy nem csupán 
minden szakirodalmi — mint könyvek, folyóiratok kéziratok —, 
hanem minden egyéb materiális jellegű dokumentumok is, mint 
pl. rajzok, filmek, hanglemezek, muzeális tárgyak, archívumok, 
laboratóriumi és statisztikai adatok a kutatók rendelkezésére áll
janak, amelyek munkájuk során fontosnak bizonyulhatnak. 
A gyűjtés, a rendezés és a közreadás minden problémája e doku
mentációs tevékenység feladatkörébe tartozik. E mellett egyik 
leglényegesebb feladatköre az egyes szakterületeken belül doku
mentációs központok létesítése, amelyek a szakirodalmi anyagot 
rendszeresen kiértékelik. De nem csupán a szakirodalom feltárása 
fontos, hanem minden más egyéb hozzátartozó adat felkutatása 
és összeállítása is kívánatos. A tudományos kutató, a gyakorlati 
közgazdász, technikus, vagy politikus nem fecsérelheti idejét arra, 
hogy ilyen összeállításokat, vagy analizálásokat maga végezzen. 
A neki szükséges ténybeli adatokat szolgáltatni kell. A doku
mentációs mozgalommal szemben évek óta tapasztalható rokon
szenv tulajdonképen onnét származik, hogy mindezek a problé
mák nem a gyűjtemények birtokosai (könyvtárak, archívumok, 
múzeumok) szempontjából szemléltetnek, hanem azok érdekében, 
akik ezeknek a gyűjteményeknek anyagából valami hasznot 
akarnak húzni. Ez a beállítás az, amely újszerűnek mondható, 

1 1 * 



152 KÁPLÁNY GÉZA 

mely szerint az egész feladatkör nem korlátozódik egyes intéz
ményekre, hanem általános érvényűén minden gyűjteményre egy
aránt vonatkozik. A dokumentáció e német társasága, mint ilyen 
irányú törekvésnek központi helye, minden idevonatkozó érde
ket maga köré kíván vonni és munkabizottságai segítségével 
mindazokat a problémákat megoldás felé juttatja, amelyeknek 
gyors megoldása szükséges és fontos. A fotókópiái és mikrofoto-
kópiai modern eljárások fejlődése a leolvasókészülékek tökélete
sítése kapcsán, továbbá a modern bürotechnikai készülékek alkal
mazása a feladatok nagyrészénél felbecsülhetetlen szolgálatot fog 
nyújtani, sőt ezek alkalmazásától nem egy esetben egy-egy pro
bléma sikeres megoldása is remélhető. 

Az ezután következett s négy napon át tartó előadássoro
zatok rövid összefoglaló ismertetése érdekes összképet fog nyúj
tani arról, hogy a különböző tudományszakok miként kapcso
lódnak be a mindinkább kiszélesedő dokumentációs mozgalom 
keretébe. Ha a dokumentáció célját tekintjük, azt mondhatjuk, 
hogy az tulajdonképen bármely irányú szellemi munka techni
káját kívánja elősegíteni, amennyiben az a szaktájékozódás az 
adatgyűjtés, az adatrendezés s a feldolgozás technikai szempont
jait érinti. Kétségtelen, hogy ez az előkészítő, vagy mondjuk így: 
ez a dokumentációs úton előkészített munka egyforma érték, 
haszon és könnyebbség lesz a bármely irányban kutató szakember 
számára. 

Dr. E. ZIPFEL, a berlini porosz állami levéltár főigazgatója 
kezdte meg előadását a levéltárak feladatairól és jelentőségéről. 
Az állami levéltárak, amelyek tudvalevőleg az egyes hatóságok 
irattáraiból keletkeznek, ezeknek megőrzésre érdemes anyagát 
ugyanabban a rendben veszik át, mint amilyen rendben azok 
keletkeztek. Tehát a könyvtáraktól s egyéb kultúrintézmények
től különbözően a levéltárak nem gyűjtenek, hanem mint köz
igazgatási hatóságok a többi hatóságokkal csupán kölcsönhatás
ban állanak. A levéltárosok tevékenysége tehát az átvett anyag 
rendezése és lajstromozása, valamint annak feltárása a politika, 
a közigazgatás és a tudományos kutatás szükségletei számára. 
Az állami levéltárak azonban nem csupán közigazgatási ható
ságok, hanem egyben kutatóintézetek is s így a levéltárosok nem 
csupán közigazgatási hivatalnokok, hanem tudományos kutatók 
is. E kettős helyzetüknél fogva levéltárosok a politika, a köz-
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igazgatás és a tudományok javára jelentős szolgálatot teljesítenek. 
Dr. KOHLHAUSEN, a nürnbergi germán nemzeti múzeum 

igazgatója a múzeumok jelentősége a tudományok számára és 
azok feltárása címen kifejtette, hogy az emberiség gyüjtőösztöne 
már ősrégi, a múzeumok első csírái az őstörténelmi idők sír- és 
kincskamaráiban lelhetők meg s folytatódnak a templomok, a 
fejedelmek, várurak és polgárok kincses- és csodakamaráin át 
egészen a mai értelemben vett s a közösséget szolgáló tudomá
nyosan vezetett múzeumokig. A múzeumok modern kifejlődését 
tulajdonképen Napóleon művészet-rablásai indították meg, ame
lyek folytán a kirabolt nemzeteknél egy bizonyos nemzeti Ön
érzetet ébresztett fel a részt, hogy saját nemzeti múltjukkal fog
lalkozni kezdtek. Németországban Freiherr vom und zum STEIN 
gyakorolta a legnagyobb hatást a germán nemzeti múzeum ala
pítására vonatkozóan, ösztönzésére új múzeumok keletkeztek és 
pedig különböző típusúak, mint tartományi, iparművészeti, vagy 
néprajzi múzeumok, amelyek a régebbi fejedelmi gyűjtemények 
mellett rendkívüli hatást gyakoroltak. Mint őseink kulturális tel
jesítményei óriás anyagtárának őrzői és gyarapítói, ezek a mú
zeumok kiapadhatatlan dokumentumok. 

Dr. R. JUCHHOFF, a berlini Auskunftsbüro der Deutschen 
Bibliotheken igazgatójának Dokumentáció a történelmi tudomá
nyok terén című előadásában kifejti, hogy a történelmi tudomá
nyokban dokumentációt abban az értelemben, hogy a már fel
kutatott anyagot feldolgozták, mindenkor űzték. A történelem
tudományok értelmében vett dokumentumok adták tulajdon-
képen a dokumentációnak a nevét. A modern tudományok doku
mentációja a természettudományok és a technika területén abból 
a szükségből állt elő, hogy bizonyos kérdésekre vonatkozó fel
kutatott anyagot szemléltetően és gyorsan előkészíteni lehessen, 
mert azokra gazdasági előnyök vagy más fontos állami vagy 
jogi érdekek folytán a gyors feldolgozás, illetve megoldás volt 
kívánatos. A történelemtudományok egyes eredményei, ameny-
nyiben alkalmazásuk a közönségre nézve életfontosságúaknak 
bizonyulnának, az alkalmazott tudományok dokumentációs for
máihoz bizonyos közlekedést szinte találhatnak. Ilyen közleke
dési forma különösen kifejezett az Auslandskunde területén, és 
pedig nem csupán azért, mert egy gyorsan tájékozódó s szélesen 
kiterjedt irodalmi tájékoztató, mint pl. a rövid idő óta meg-
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jelenő Európa-Bibliográfia, az újabb irodalmat áttekintően re
gisztrálja, hanem azért is, mert újabban külföldismereti intéz
mények keretében olyan speciális kiértékelő helyek is keletkez
tek, amelyek az összes szóbajöhető dokumentumokat könyvektől 
az újságkivágatokig nem csupán gyűjtik, hanem különböző szem
pontok szerint regisztrálják és rendelkezésre tartják. Ezen spe
ciális intézmények mellett, melyek a történelemtudományokra 
vonatkozóan is mindig sokasodnak, jelentőségben nem válnak 
kisebbekké az ú. n. általános jellegű tudakozóhelyek sem, mint 
pl. az Auskunftsbüro der Deutschen Bibliotheken, mivel ezek 
a régi egyetemi könyvtárakra támaszkodva, egyedül ők vannak 
abban a helyzetben, hogy különösen a történelemtudományok 
területén szükséges összeköttetéseket az egyes szaktudományok 
hatalmas irodalmi anyagával fenntartsák. 

Ezután Dokumentáció a statisztika terén címmel dr. W. 
GRÄWELL, a berlini birodalmi statisztikai hivatal igazgatója fej
tette ki, hogy a statisztika feladata tulajdonképen magában fog
lalja a dokumentáció feladatkörét is, sőt azon túlér, amennyiben 
magának a statisztikai anyagnak az előállítása, vagyis a felada
tok megtervezése és összhangbahozatala is munkakörébe esik. 
Amióta a statisztika a gazdasági liberalizmusból az irányított 
gazdasági rendszerre való áttérés kapcsán lényegbeli alapválto
záson ment át, azóta ebből a statisztikára nézve fontos alap
változások következtek úgy az alapanyag megszerzésére, feldol
gozására, megőrzésére, mint hasznosítására vonatkozóan. A sta
tisztikának ez a lényegbeli változása, mely abban áll, hogy ma
napság több statisztika sokkal több helyről szükségeltetik, és 
pedig nem csupán egyszerű statisztikai adatok, hanem főképen 
üzemi egyes adatok formájában, ez a követelmény kényszerűvé 
teszi azt, hogy nagyszámú hatósági, illetve a különféle szerve
zeteknél üzemi kartotékok állíttassanak fel, s ezeket az összes 
adatokat egy központi vezetés foglalja össze. Ilyenképen a sta
tisztikai archivumok egész organizációja keletkezhetik, amelye
ket egy archivumok archívuma foglal egységesen össze. Az egyes 
statisztikai archivumok magukban foglalják a statisztikai alap
anyagot és a statisztikai feldolgozások eredményeit, az archivu
mok archívuma pedig minden meglévő statisztikának nyilván
tartása, de ezenkívül egyben arra is szolgál, hogy irányító esz
köze legyen a statisztikai gyűjtési rendre vonatkozóan. 
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Németországban a statisztikai gyűjtési mód rendjére vonat
kozólag az első lépés az 1939. február hó 13-án kelt rendelet 
volt, mely a gazdasági statisztika egyszerűsítését és egységesíté
sét hozta létre. Ez a rendelet mindenfajta gazdaságstatisztikai 
számlázásra vonatkozólag adatszolgáltatási kényszert hozott be 
és ezenkívül egy statisztikai központi bizottság alakítását ren
delte el. Ennek kapcsán egy központi archívum létesült, amely 
egy Antragskarteiból, egy tárgyszerinti- és egy Belastungs-karto-
tékból áll. A többi európai államokban is a statisztikarend 
hasonló módon kezd kialakulni. Az egyes országok statisztikai 
vezetőhelyei a német statisztikai központi bizottsággal állandó 
érintkezésben állanak, aminek folytán a statisztikai összeurópai 
rend útja fog kiépülni. 

Dr. H. RICHTER, a német munkafront munkatudományi 
intézetének könyvtárosa Dokumentáció a társadalomtudományok 
terén címú előadásában a munkatudományi intézetnek és könyv
tárának bibliográfiai és dokumentációs feladatairól értekezett s 
hangoztatta egy széleskörű és központi társadalomtudományi 
dokumentáció szükségességét, abból a politikai szemszögből te
kintve, amelyet a mai szociálpolitika a népközösségi problémák 
tekintetében elfoglal. Egy ilyen irányú dokumentációnak elő
feltételei az intézet szakkönyvtárában, mely egyben a Deutsche 
Arbeitsfront központi könyvtára, annyival is inkább megvan
nak, mert feladatait e társadalomtudományi kutatóintézet kere
tében nyeri. A cél itt is az, hogy minden segédeszközével a kuta
tás és gyakorlati élet szolgálatában álljon s hogy a könyvtár a 
jelen idők mindennemű politikai problémáival szoros összekötte
tésben maradjon s így tehát munkája egy részével a békeidők 
majdani hatalmas szociális alkotásainak megteremtésében közre
működjék. 

Dokumentáció a kémiában és kémiai technológiában címen 
dr. M. PFLÜCKE, a Chemisches Zentralblatt főszerkesztője azt a 
hatalmas és úgy a kémiai tudomány, mint pedig a kémiai iparok 
számára ma már nélkülözhetetlen dokumentációs tevékenységet 
vázolta, amely a Chemisches Zentralblattbzn mint kémiai tudo
mányos referátum lapban, valamint a BEILSTEINS Handbuch der 
Organischen Chemie és GMELINS Handbuch der Anorganischen 
Chemie című hatalmas arányú kézikönyvtárszerű kézikönyvek
ben megnyilvánul. Elmondhatni, hogy a kémia régebb idő óta 
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már mintaszerű dokumentációt űz. A Chemisches Zentralblatt 
munkálatainál, amint dr. PFLÜCKE megemlítette, 3000 német és 
más külföldi szaklapból a legilletékesebb szakemberek évente 
mintegy 100.000 szakreferátumot készítenek, amelyek évi 7—8 
kötetben mintegy 12.500 oldalon közöltetnek s amelyeknek öt
évenként összefoglalt Generalregistere pedig egymillión felüli 
irodalmi adatot tartalmaz. A BEILSTEINS Handbuch az 1800. évtől 
kezdve ezidoszerint az 1939. évig közli az organikus kémia ada
tait s mintegy 62 kötetben 300.000 szénvegyületet regisztrál. 
A GMELiN-féle anorganikus kémiai kézikönyv végnélküli folya
matos sorozatokban közli a szervetlen kémia legújabb adatait. 
A kémiai szabadalmi irodalom terén az 1877 óta megjelenő Fort
schritte der Teerfabrikation, valamint a Fortschritte der In
dustriellen Chemie című hatalmas sorozatos évkönyvszerű kiad
ványok közlik a német és más külföldi szabadalmi újdonságokat. 
Kétségtelen, hogy a kémiai dokumentációs munkálatok szem
pontjából szükség volna teljesen objektív irányú kiértékelési 
munkára is, amelyet a legavatottabb szakemberek végezhetnének. 
A mindenirányú dokumentációs erők összmunkája a kémia szem
pontjából is felette kívánatos volna s ez jövendő feladatok fel
állításánál rendkívüli jelentőséggel bírna. 

Dr. R. IMMEL, a nemzetközi erdészeti központ előadójának 
a Dokumentáció az erdészetben című fejtegetései szerint a tudás 
és a tapasztalatok kicserélése a világ erdőgazdasága terén annyi
val is elégtelenebb, mivel a távolságok áthidalásának nehézsége 
is akadályozza ezt. Kiváltképen a dokumentáris anyag feltárása 
és közreadása van ezidoszerint kevéssé kifejlődve. A segédeszkö
zök között jelenleg az erdészeti irodalmon van a fősúly. A szóba
jöhető erdészeti szaklapok száma ezidoszerint mintegy 450-re 
tehető, ha nem szorosabb értelemben vesszük, úgy ez a szám 
1250-re is kibővíthető. Ez megfelel évi mintegy 8000 szakközle
ménynek. A könyvtermelés évi 250 darabra tehető, az eddigi 
szakkönyvek száma pedig mintegy 150.000 kötet lehet. A nem
zetközi erdészeti központ, amelynek székhelye Berlin, munka-
programmja értelmében mint nemzetközi szakirodalmi központ 
szerepel. E központnak „Silvae Orbis" című kiadványsorozat
ban megjelent GRÜNDWOLDT-féle nemzetközi erdészeti és faipari 
folyóiratcímtár elsőízben foglalta össze a világ idevonatkozó 
szakfolyóiratainak címanyagát. Ennek folytatása és kiegészítése 
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a „Bibliographia Forestalis" című évkönyv, valamint az „Inter-
sylva" című negyedévi szaklap, amelyek önálló cikkeken és 
kutatómunkákon kívül rendszeres bibliográfiákat is közölnek. 
Jelen év folyamán 2500 referátumot közöltek 21 különböző 
nyelven írt munkákról. A nemzetközi központnak saját szak
könyvtára van, ezenkívül állandó hivatala, amelyben 12 akadé
miai képzettségű, 18 főnyi irodai személyzettel dolgozik. Eddigi 
fejlődése, valamint az eddig elért eredmények jogosulttá teszik 
azt a reményt, hogy ez a nemzetközi központ az erdészeti doku
mentáció ügyét eredményesen fogja képviselni. 

Prof. dr. H. JOACHIM, a Zeiss-Ikon A.-G. igazgatója a fény
képészeti sokszorosítás eszközeiről tartott előadásában vázolta, 
hogy a fényképészet feltalálása, vagyis 100 év óta igyekeznek 
már a fényképészeti eljárásokat dokumentumok sokszorosítására 
felhasználni. Azóta az akkori primitív metódusokat lényegesen 
sikerült tökéletesíteni s így ma különleges eszközök és fényképé
szeti anyagok állanak e célra rendelkezésre. A fényképészeti sok
szorosítás legegyszerűbb módja a kontaktmásolás segítségével a 
fényképészeti másolási eljárásból erednek. Ezeknél részint fény
másolat, részint pedig a valamivel komplikáltabb reflexmásolat
ról van szó. Ezeken az eljárásokon kívül a tisztán fényképészeti 
módszerek is használatban vannak, amely célra az úgynevezett 
nagyfontosságú nagyformájú felvevőkészüléket használják. 

A sokszorosító eszközök közül ma a legfontosabbak azok 
az eszközök, amelyek a felvételeket normális filmre veszik, de 
különösen azok, amelyek olyan felvevőkészülékekikel, amely 
miként a kinematográfia, hosszú filmszalagokkal dolgoznak. Ide 
tartoznak még a leolvasókészülékek is, amelyek a felvett film
szalagok közvetlen leolvasását teszik lehetségessé. 

Dokumentáció a technika terén címen W. PAREY oki. gépész
mérnök, a német mérnökegylet ügyvezető igazgatója a mérnöki 
munka természetéről szólva kifejti, hogy az nem jelenti egy
szerűen csak valamely jó eszme megragadását, amely aztán gyor
san megvalósítható, hanem a mérnöki munka egyben a termé
szeti törvények és azok lehetőségeinek kutatását is jelenti, továbbá 
az anyagokkal és a természeti erőkkel való fáradságos küszkö
dést, de mindezeken felül a tárgyi tudásnak a teremtő képzelet
tel való kapcsolatát, az emberi és a gépi munkának megszerve
zését és vezetését is jelenti. A mérnöki munka sokoldalú feladatai 
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a technikai ágazatok sokfélesége szerint egymásra rétegeződnek, 
s ezeknek követelményei a dokumentáció szempontjából mind 
különbözőek. Ennekfolytán a problémáknak tarka mozaikja áll 
elő, melyet a technika a dokumentáció elé állít. 

Egy követelmény azonban mindennemű mérnöki problémára 
vonatkozólag közös. A mérnöknek minden újabb kutatás ered
ményéről, valamint a gyakorlati élet tapasztalatairól gyors tudo
mást kell szereznie; megköveteli ezt a népek egymásközti vetél
kedése, amelyek számára a technika egyik legfontosabb hatalmi 
tényezővé vált, de ugyancsak megköveteli tőle ezt a konkurren-
cia harca az ország határain belül is. A mérnöki szakirodalom 
könyvekkel, folyóiratokkal bőséggel áll a mérnök rendelkezésére, 
de ez a mértéken felüli bőség annál bonyolultabbá teszi a doku
mentáció feladatát. 

A technikai dokumentáció szüksége már a korai technikai 
fejlődés kezdetén megnyilvánult. W. BEUTH, a német ipar nagy 
előmozdítója már az 1820-as években foglalkozott ezzel a kér
déssel. Azóta s egészen a legújabb időkig ismételten foglalkoztak 
azzal a gondolattal, hogy egy hatalmas központi, esetleg világi 
organizációval lehetne ezt a bonyodalmas problémát megoldani, 
azonban minden ilyen irányú jól megalapozott kezdeményezések 
hajótörést szenvedtek. Ennek oka előadó szerint az, hogy a tech
nika a dokumentációval szemben oly sokoldalú követelményt 
állít szembe, melyeket nem lehetséges egyetlen közös nevezőre 
hozni. Ellenben az individuálisan dolgozó dokumentáció, szak
területekre felosztódva, a technikai ágazatok terén igen eredmé
nyesnek mutatkozik. Hogy azonban a szétforgácsolódás elkerül
hető legyen, Németországban már 1916 óta egy technikai tudo
mányos forráskutató közvetítő (tudakozó) szervet állítottak fel, 
ahol a kérdezősködőket a legilletékesebb helyekre irányítják. Ez 
a mód igen hatékonynak bizonyult. A dokumentációnak ez a 
német társasága ezt a munkát folytatni és tökéletesíteni fogja. 
De ezenkívül nem kevésbbé fontos feladattá teszi azt is, hogy 
már a technikai főiskolákon és a szakiskolákban kellő felvilágo
sítást nyújtson arra vonatkozólag, hogy a technikai szakiroda
lom segélyével miként lehet a kutatás és a praxis mindenkori 
helyzetéről tájékozódást szerezni. Ezzel kapcsolatban áll még az 
a nagy feladat is, hogy a technikai szakirodalom és annak ki
értékelésének jelentősége iránt felkeltsük az általános érdeklődést. 
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Különösen napjainkban a technika gyors fejlődése kapcsán el
engedhetetlenül szükség van arra, hogy mérnökök és feltalálók 
az újabb ismeretek és tapasztalatok felől gyorsan és átfogóan 
tájékozódást nyerjenek, hogy ilyenképen mindig az élen marad
hassanak s tévirányokat elkerülhessenek. 

Dr. MEHNE, a birodalmi propagandaminisztérium archívu
mok és idődokumentumok osztályának vezetője Idődokumentu
mok fotomikrográfiai dokumentációjára vonatkozó archivális 
követelmények címen azokról a tapasztalatokról szólt, amelyek 
a jelenlegi háború folyamán felmerültek, amidőn is pótolhatatlan 
kultúrértékek, amelyeket előbb gondozóik biztonságban hittek, 
az angol-amerikai támadásoknak estek áldozatul. Pótolhatatlan 
dokumentumok, archivális és egyéb fontos iratok csakis abban 
az esetben tekinthetők biztosítottaknak, ha bombabiztos fedezé
kekben, vagy pedig sokszorosított formában különböző helye
ken letétbe helyeztetnek. Az az eljárás, amely tért, időt, anya
got és munkaerőt legkisebb mértékben vesz igénybe, ez a foto-
mikrográfia. Ez az eljárási mód azonban nem csupán bizton
sági célt szolgál, hanem e mindenfajta dokumentáció számára 
egyben a jövendő idők egyik legalkalmasabb segédeszközének 
fog bizonyulni. Az a kérdés, hogy milyen filmet alkalmaz
zunk, tekercsfilmet, lemezt, vagy pedig síkfilmet, ez az elérendő 
céltól függ, amely célok nem csupán a rendezési szem
pontokat, hanem az időállóság szempontjait is figyelembe kell 
vegyék. Előadó szerint a síkfilm a dokumentalisták minden 
irányú igényeit nagyobb fokban elégíti ki, mint a tekercsfilm és 
szerinte lehetségessé válik mindkét eljárás előnyeit kombináció 
útján egyesíteni. 

Az eljárások nagyobb mértékben való alkalmazása megfelelő 
számú és könnyen kezelhető leolvasókészülék alkalmazási lehető
ségeitől függ. A leolvasókészülék tekintetében kívánatos, hogy 
az úgy a tekercsfilm, mint pedig a síkfilmbeli dokumentációt 
egyformán lehetővé tegye, valamint hogy hasonlóan a néprádió
hoz, úgy kezelhetőség, mint pedig olcsóság szempontjából álta
lános elterjedését is elősegítse. 

Dr. von FRAUENDORFER, a római Nemzetközi Agrikulturális 
Intézet igazgatója Dokumentáció a mezőgazdaság terén című 
előadásában kifejtette, hogy a mezőgazdaságnak, mint sokfelé 
ágazó s számos más tudomány területére támaszkodó szakterü-
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létnek, különösen az utolsó évtizedek óta, rendkívül kiterjedt 
szakirodalma van. Ahhoz a régebb idő óta észlelhető igye
kezethez, hogy a szakirodalom feltárása mentől teljesebbé vál
jék, a Rómában székelő Nemzetközi Agrikulturalis' Intézet 
eddigi munkájával lényegesen hozzájárult. Ennek az intézetnek 
a könyvtára az egész világ idevágó szakirodalmát rendszeresen 
gyűjti és a mezőgazdasági dokumentációra vonatkozólag több
féle alapvető munkát ad ki, mint egy háromnyelvű anyagbeosz
tási indexet, továbbá a mezőgazdasági könyvtárak kézikönyvét 
is kiadja, szerkeszti ezenkívül a mezőgazdasági bibliográfiák 
jegyzékét és a mezőgazdasági tudományokról pedig szakirodalmi 
nyilvántartást vezet. Németország területén a birodalmi élelme
zési hivatal, valamint az idevonatkozó kutató intézetek munká
latai érdemelnek különös említést. Racionalizálási és szabványo
sító törekvések e téren is folyamatban vannak. 

Dr. HELLWIG, a birodalmi vasgazdasági délnyugati csoport 
saarbrüökeni területe vezetőjének előadása a Gazdasági archívu
mok berendezéséről szólt. Gazdasági archívumok felállítására 
vonatkozó törekvések, mely tulajdonképen még a közgazdaság
tudomány korai, úgynevezett történelmi iskolájából vette erede
tét, az archívumok két csoportját fejlesztette ki, és pedig az egyes 
cégek és üzemek archívumait és a regionális archívumokat, ame
lyek a különböző tudományos organizációk és testületek archí
vumait képezik. Az üzemi gazdaságok területén az archívumok 
az önadminisztráció feladatkörével állanak kapcsolatban. Ezek 
a regionális gazdasági archívumok, mint pedig a jelentősebb 
üzemi archívumok is már elejétől kezdve gyűjteményük lehető 
legteljesebb feltárására és kiválasztására törekedtek s ezzel ezek 
az archívumok bizonyos szorosan körülhatárolt feladatkörökre 
vonatkozólag az illető vállalatra nézve nélkülözhetetlen jellegű 
dokumentációs helyekké váltak, olyan értelembén, hogy e munka
módszereknek az összes befutó iratokra, valamint a szakirodalomra 
vonatkozó folyamatos és tervszerű alkalmazása az illető üzem 
vagy gazdasági szervezet napi munkáját is jótékonyan befolyá
solja. 

Dr. PFAFFENBERG főorvos Dokumentáció az orvostudomány 
területén című előadásában megemlíti, hogy a gyógyászat terü
letén a felmerülő tapasztalati anyag lehető célszerű és gyors fel
tárásának folyama jól előrehaladt, melyet a mostani háború kény-
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szerűségei is siettetnek. Az orvos a betegségi eseteket az ő fel
adatának sajátlagos szempontjából is nézi, mely a dokumentáció 
módszereihez hozzáilleszkedik. Az orvosi irodalom területén a 
referáló folyóiratok és az évi közvélemény-kiadványok kombi
nációja folytán, amelyek alapján egyben az ú. n. Zentralblattok 
évi regisztereit is készítik, a referátum-tevékenység számára ez
zel egy célszerű megoldás jött létre. Ilyen módon lehetővé válik 
az, hogy az egész világliteratura egy-egy szakkérdést illetően 
legrövidebb idő alatt áttekinthetővé váljék. A film alkalmazása 
mint az orvosi dokumentáció egyik segédeszköze mind nagyobb 
tért nyert. Ma már nagyobb mennyiségben vannak tudományos 
szempontból igen értékes filmek, amelyek szemléltető képét 
adják különböző orvosi teljesítményeknek. 

A betegségnél észlelt különböző leletek írásba foglalása, 
még ha ugyanazon szakterület köréből eredtek is, idáig tel
jesen egyezőtlen volt, s ez a körülmény a tapasztalatok át
vételét megnehezíti. Célirányos továbbfejlődés e tekintetben a 
beteglapoknak és a görbéknek a gyógyászat ugyanazon speciális 
területein való kötelező bevezetésével volna csupán elérhető. Az 
állami egészségügyi szolgálatot illetően a dokumentáció a leg
nagyobb jelentőségű. A vetítőfényképezési mód alkalmazása 
folytán a közegészségügyi szolgálat tevékenysége a tuberkulózis 
elleni küzdelemmel szemben lényegesen megkönnyebbült ugyan, 
de a dokumentáció elé ez újabb feladatokat állít. A német köz
egészségügyi szolgálat az összes tapasztalatok szoros megszerve
zésére és, kiértékelésére mind nagyobb gondot igyekszik fordítani. 

Dr. RATHS, az I. G. Farbenindustrie A.-G. igazgatója Foto
kémiai segédeszközök a dokumentáció szolgálatában című elő
adásában az idevonatkozó anyagot három különböző területre 
osztja. 

i. Könyvek, folyóiratok, újságok fotókópiája. 
2. Iratok, levelek, okiratok, szabadalmi iratok és kartoték

lapok fotókópiája. 
3. Rajzok fotókópiája. 
Könyveket stb. legtöbbnyire filmek, és pedig tekercsfilmekre 

vagy síkfilmekre kisebbítenek s ekkor a film akár mint negatív, 
akár mint pozitív a leolvasókészülékekben felhasználható, vagy 
pedig róluk papírnagyítások készülhetnek. Az itt alkalmazott 
filmek biztonságfilmek legyenek, amelyek nehezen égnek, illetve 
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nehezen gyúlékonyak. Könnyebb feldolgozás miatt ezek a fil
mek nem pankromatikusak, hanem ortokromatikusak, amely 
körülmény az iratok helyes visszaadása szempontjából a legtöbb 
esetben kielégítő. Az alkalmazandó kisebbítési lépték a követel
ményektől függ, azonban I : 15 arányon túl nem célszerű. Gon
dos előállítás és szakszerű raktározás mellett ezek a filmekre 
készült fotókópiák több évtizedekig használhatók maradnak. 
Iratokat stb. rendszerint vagy optikai vagy pedig kontakt készü
lékeken fénymásolják, amely célra különleges papírminőségek 
készülnek. Az ilyen úton készült másolatok aránya 1 : 1 vagy 
pedig csak kis mértékben kisebbítve. Nagyobb mennyiségű fotó
kópiák elkészítéséhez transzparens papírt használunk. Helyes 
kezelés mellett ezek a fotókópiák simán maradnak és sok ideig 
tartósak. 

Nagyméretű A. o. és A. 1. szabványnagyságú rajzok foto-
kopírozására vonatkozólag, amelyeknek fotókópiák útján való 
megőrzése hadi szempontból is alapvető jelentőséggel bír, leg
célszerűbb A. 4. vagy A. 5. szabványnagyságú filmet választani, 
hacsak a kópiáknak e nagyságban való kihozása nem megy a 
részletrajzok rovására. Régi rajzokról új szerkezetekhez való 
felhasználása céljára készült ilyen fotókópiák különösen jól 
használhatók. 

Végül előadó rámutat a színesfotográfiának eziránybani 
használhatóságára is, amelynek alkalmazása ezidőszerint még a 
kezdet állapotában van, ennek azonban nagy jövőt jósol. 

Dr. DOMINIK, a birodalmi propagandaminisztérium főmér
nöke Nagyértékü hangrögzítések a dokumentáció szolgálatában 
címen igen érdekes szemléltető bemutatások kíséretében ismer
tette a hangrögzítő eljárások mai fejlettségét. 

A hangosfilm, éppenúgy mint a rádió is hangrögzítésre van 
utalva. A németbirodalmi rádió a hangrögzítés minden módját 
felhasználja a felvételek kívánalmainak megfelelően és ennek-
folytán ennek technikájára vonatkozóan átfogó ismeretekkel ren
delkezik. 

Három alapvetően különböző eljárás szolgál a hangrögzítés 
céljára: 

1. Mechanikus eljárás (tűvel rögzített hang). 
2. Fényelektromos eljárás (fényhang). 
3. Magnetikus eljárás (mágneshang). 
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A tűvel rögzített hang tipikus képviselője a hanglemez, 
amely lehet akár viaszlemez, akár úgynevezett fekete (műanyag) 
lemez, vagy pedig lehet hangfólia alkalmazásával is kapcsolatos. 
A viaszlemezek csak néhány leforgatásra s kiváltképen matricák 
készítésére alkalmasak. E matricákból préselik a tulajdonképeni 
fekete (műanyag) lemezeket. Hangfóliák érzéketlenebbek, mint 
a viaszlemezek, minőségük azonban alacsonyabbrendű. 

A birodalmi rádió ezideig kétmillión felüli hanglemezt 
vágott. Az 1941. évben mintegy 150.000 viaszfelvételt és 
86.000-en felüli fóliát készített, nem számítva a propaganda
századok felvételeit. 

A fényhang legnagyobb jelentőségét a hangosfilm használa
tánál érte el. Ez az eljárás legalábbis a visszaadás szempontjából 
a mozgóképfilm technikájához van kötve. Hátrányai a magas 
áron felül az előállítás körülményességében rejlenek. A mecha
nikus és fényelektromos eljárás között van a PHILIPS—MILLER-
féle rögzítési mód, itt ugyanis a felvétel mechanikus úton, vissza
adás pedig fényelektromos úton történik. 

A magnetikus bang a magnetofon fejlődése kapcsán, amely 
ugyanis az A. E. G. és a birodalmi rádió szoros együttműködé
sének eredménye, jelenleg az élhelyet foglalja el. A dr. von 
BRAUNMÜHL és dr. WEBER által konstruált magasfrekvenciás 
mikrofonok alkalmazása nagymértékben fokozta a magnetofon 
hangminőségét a hanglemezek és fényhangok felett. A magneto
fonok érzéktelensége és kisméretű volta a propaganda-századok
nál való nagymértékbeni alkalmazását tette lehetővé. Ez az 1941. 
évben a német rádióban több mint 12.000 órán át nyert alkal
mazást. Filmfelvételeknél minőségénél fogva, valamint nyers
anyaggazdálkodási szempontok miatt is ezeket az ősfelvételek-
nél szokták alkalmazni. 

A birodalmi hangarchívum ezidőszerint a legnagyobb és 
legjelentősebb hanggyűjteménynek számít. E helyütt az összes 
politikai események felvételeit, továbbá a jelentős államférfiak 
beszédeit (azokat is, amelyek nem kerülnek nyilvánosság elé), a 
propagandaszázadok híradásait s általában minden jelentős kul-
túrmegnyilvánulást rendszeresen nemcsak gyűjtik, de dokumen
tációs szempontból fel is dolgozzák. Évente — a propaganda
századok híradásain kívül — mintegy 9000 matrica kerül a biro
dalmi rádiótársaság archívumába. Jelenleg mintegy 600.000 mat-
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ricára tehető az az anyag, amely valódi archivális anyagnak 
számítható. Raktározásuk olyan módon történik, hogy emberi 
számítás szerint sérülés vagy veszteség őket nem érheti. 

E biztonsági archívumtól függetlenül, ezekről a felvételek
ről a közzététel céljából igen nagymennyiségű feketelemez áll 
rendelkezésre. Ezekhez számítódnak még a hangfóliák és a mag
netofon-felvételek is. Mindezek a hangrögzített készletek azon
nali rendelkezésre állanak. Ezeknek katalogizálása és dokumen
tációs feldolgozása olyannyira pontos, hogy esetleges használói 
azokból mindenféle adatot (cím, tartalom, belső érték és egyéb 
adatok) könnyen kivehetnek. 

E hangrögzítők minden zavaró mellékzörejnélküli, termé-
szethű visszaadásában nyilvánul meg azok minőségi értékének 
foka. Ezek szerint: 

a) minden hang mintegy 8—9 oktávon belül egyenletesen 
kell rögzítve legyen, 

b) nem szabad, hogy új (mellék-) hangok keletkezzenek, 
különösképen pedig nem kombinációs hangok, 

c) nem szabad, hogy dinamikus eredetű hangpréselések szük
ségessé váljanak (ez csak magnetofonnál lehetséges), 

d) nagyobb hangcsoportok (Klangkörper) plasztikusan kell 
hogy visszaadódjanak. 

Az előadással kapcsolatban a nagynémet rádió által eszkö
zölt magnetofon-felvételekről néhány bemutatás következett és 
pedig egy-két felvétel az egycsatornarendszer eljárás szerint, 
majd egynéhány térplasztikai meglepően érdekes felvétel két
es atornaf el vételi eljárás szerint. Ezek a bemutatások megeleve
nítették azokat a lehetőségeket, melyek a hangdokumentáció cél
jára ezidőszerint rendelkezésre állanak. 

Végül Prof. dr. GÜLICH, a kiéli Institut für Weltwirtschaft 
részéről Dokumentáció az állam- és gazdaságtudományok terén 
címen tartott előadásában utal arra az alapvető különbségre, 
mely a társadalomtudományok és a természettudományok között 
fennáll. 

Míg ez utóbbinál a kutatás tárgya mindenkor reprodukál
ható, addig az előbbinél mindig egy adott helyhez és időhöz 
kötött jelenségről lehet csak szó, mely a maga jellegében és le
folyásában csak egyszeri. Ennek következtében míg a dokumen
tációnak a természettudományok területén csupán az a feladata, 
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hogy az elvégzett munkálatokat feljegyezze, addig a társadalom
tudományok terén ezek a munkálatok a kutatás tulajdonképeni 
alapjait képezik. A szociális és a gazdasági életjelenségek foly
vást növekvő bonyolultsága folytán a dokumentális anyag, mely 
a szociális és gazdasági életjelenségekből folyamatosan előáll, 
mennyiségileg és változatosságban is állandóan növekedik. 

A rendezési szempontok, amelyek itt felléphetnek, rendkívül 
sokfélék lehetnek s ezért felette nehéz azokat egyetlen rendszer 
keretébe foglalni, miként az a természettudományoknál lehetsé
ges. Az egész anyag rendezése tekintetében a problémák szerinti 
rendezés lényegesen fontosabb a formális szempontok szerinti 
rendezésnél, aminek következtében a társadalomtudományi 
kutatókönyvtárakban a tárgyszerinti és a regionális katalógusok 
alapvető fontosságúak. Ez a problémák szerinti rendezés azon
ban nem szabad, hogy valamely merev tudományos rendszerből 
induljon ki, hanem a különböző életmegnyilvánulások szűkebb 
vagy tágabb köréhez képest a legkülönbözőbb tudományszakok 
az illető kérdésekkel foglalkoznak. Feltétlen dinamikus jellegű 
katalógusrendszerre van szükség, amely lépést tart a szellemi élet 
új változásaival, politikai vagy territoriális átalakulásokkal, 
technikai vagy más fejlődési fokozatokkal, egyáltalában a poli
tikai és gazdasági élet bármilyen irányú új rendjével. A társa
dalomtudományok egységessége, mely megkívánja a dokumen
táció egységességét is, csupán ilyen jellegű rendszerben találhatja 
meg azonos lényegének kifejezését. A rendezés praktikus célja 
abban áll, hogy bármely tudományos, vagy gyakorlati irányú 
probléma felmerülése esetén úgy az addig feltárt tudományos 
eredmények, mint pedig a még fel nem dolgozott anyagforrások 
is azonnal és hozzáférhető módon rendelkezésre álljanak. 

KÁPLÁNY GÉZA. 
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