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1. Problémafelvetés
 Egy modern, speciális gyűjteményekkel rendelkező 

könyvtár igénye: visszakereshető, lehetőleg részletes 
leírás az értékes állományokról könnyen 
konvertálható formában

 MARC adatcsere formátum: eredetileg könyvek 
leírására (fejlesztése folyóiratok, zenei és vizuális 
dokumentumok, térképek, számítógépes fájlok 
leírására is)

 Rugalmasság – más típusú anyagok feldolgozására is
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1. Problémafelvetés
 Fontos segédanyagok – leírási ajánlások MARC-hoz

igazított: 
◦ Magyarországon?
◦ RBMS Bibliographic Standards Committee and the 

Association of College and Research Libraries (ACRL)
kiadásában: Gregory A. Pass: Descriptive Cataloging of 
Ancient, Medieval, Renaissance, and Early Modern 
Manuscripts (AMREMM), 2003. (AACR2 kiegészítő 
kötete)

 Leírási séma: Richtlinien Handschriftenkatalogisierung. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Unterausschuß für 
Handschriftenkatalogisierung. - 5. erw. Aufl. - Bonn-Bad 
Godesberg: Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1992.
(Manuscripta medievalia)

4



2. Milyen fajta kódex-katalógusokat 
ismerünk?
 Nyomtatott

Budapesti M.Kir. Egyetemi 
Könyvtár codexeinek czím-
jegyzéke, 1881 (Szilágyi 
Sándor)

Mezey László, Bolgár 
Ágnes, 1961 Dévényi Kinga, Munif

Abdul-Fattah, Fiedler
Katalin, 2016
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2. Milyen fajta kódex-katalógusokat 
ismerünk?
3. Elektronikus – online adatbázisok
Például: 
1. Hill Museum & Manuscript Library –

hmml.org
2. Manuscripta Medievalia – manuscripta-

mediaevalia.de
(teljesebb gyűjtés: 

http://hespera.web.elte.hu/wordpress -
Kódexek, kéziratok gyűjteményei –
Digitalizált források és leírások menüpont)
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4. MARC alkalmazása a kódexek 
leírására
 Leírási szabályzat:

Gregory A. Pass: 
Descriptive Cataloging of 
Ancient, Medieval, 
Renaissance, and Early 
Modern Manuscripts 
(AMREMM). 
Bibliographic Standards
Committee Rare Books
and Manuscripts Section
(RBMS), Association of 
College and Research 
Libraries – A division of 
the American Library
Association, 2003. 
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4. MARC alkalmazása a kódexek 
leírására
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4. MARC alkalmazása a kódexek 
részletes leírására
 Kódexek, kéziratok sajátos mezői

MARC mezők Elnevezés Megjegyzés
260$a keletkezés helye

260$c keletkezés ideje

500 a cím és szerzőségi adatok forrása

500$a Kollacionálás (Collation): ívszámozás, teljesség ellenőrzése

500$a Elrendezés (Layout): lap elrendezése

500$a Írás (Script): írásmód

500$a Díszítés (Decoration): díszítés

500$a Kötés (Binding): kötés ELTE EK-ban – MARC szabvány szerint: 563

500$a Mellékletek (Acompanying materials): mellékletek

500$a Eredet (Origin): eredet

500$a Korábbi jelzet (Former shelfmark): korábbi jelzet ELTE EK-ban – MARC szabvány szerint: 090
500$a Kapcsolódó jelzet (Related 
shelfmark): kapcsolódó jelzet

500$a Megkülönböztető név (Byname): megkülönböztető név Pl. Dante-kódex

500$a Jelzet (Shelfmark): jelenlegi jelzet

505 tartalom
ELTE EK-ban: incipit, desinit (explicit) is;ha
egy mű szerepel a kódexben 500-as almező12



4. MARC alkalmazása a kódexek 
részletes leírására
Nemzetközi példák:
 Penn Libraries: 
1. Periermenias Aristotelis ... [etc.] [manuscript]. 

Ca. 850 Ms.Codex LJS 101
 Houghton Library, Harvard University:
2. Sermones per anni circulum dominicales : 

manuscript, 1452. MS Lat 9. Houghton Library, 
Harvard University.

3. Lives of SS. Anselm, Odo, Majolus, Odilo and 
Hugo : manuscript, [ca. 1150-1200]. MS Lat 27. 
Houghton Library, Harvard University
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http://www.corvina.oszk.hu/

OSzK - Amicus
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http://opac.mtak.hu
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5. Az ELTE Egyetemi Könyvtár kódexei az Aleph-
ben és az EDIT intézményi repozitóriumban

Példák az ELTE Egyetemi Könyvtár 
katalógusából: 

1. Cod. Lat. 135. [Proprium de tempore: a 
Dominica Pasche usque ad Dominicam
primam post Penthecosten][collig. 1.] . -
[post 1451, ante 1500].

2. Cod. Orient. 9. [Liber Turcicus 
erogationum castrensium]. - [1682] 
[!1683].
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6. Az online kódexadatbázisok és a MARC-ban
való részletes leírás előnyei és hátrányai

 Online kódexadatbázisok (külön honlapon)

Előny Hátrány

Pontosan meghatározható 
adattípusok

Nem illeszkedik a könyvtár 
meglevő katalógusába

Egy felületen, látványosan
megjeleníthető a digitalizált 
változattal együtt

Nem kereshető egy felületen a 
könyvtár többi állományával

Ha egységes szabványhoz kötött, 
akár több gyűjteményből
aggergálhatja a kódexek adatait

Külön fenntartást, karbantartást 
igényel a honlap

Az adatmezői külön-külön 
kereshetők

Nem feltétlenül megoldott a 
konverzió más formátumokba
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6. Az online kódexadatbázisok és a MARC-ban
való részletes leírás előnyei és hátrányai

 MARC-formátumban való leírás a 
könyvtár katalógusában

Előny Hátrány

A könyvtár meglevő katalógusába 
illeszkedik

Nincs minden adattípusra külön 
MARC-mező

Egy felületen kereshető a könyvtár 
többi gyűjteményével

Az 5xx-as mezőkbe írt leíró adatok 
csak a Bármelyik mező feltétellel 
kereshetők az OPAC-ban, külön-
külön nem

Biztosan konvertálható adatcsere
formátum (pl. Doublin Core
metaadatokra)

Nincs magyar nyelvű szabvány a 
leíráshoz

A közös katalógusokban is 
kereshető
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7. Kitekintés: az RDA és a 
kéziratfeldolgozás
RDA (Resource Description and Access), FRBR (Functional

Requirements for Bibliographic Records)~ISBD, FRAD 
(Functional Requirements for Authority Data)

Meglevő utalások a régi anyagokra az RDA-ban:
 2.8.4: a korai nyomtatott forrásoknak a nyomda és a 

könyvárus tekinthető kiadónak
 3.9.2.3: ha a leírt forrás kézirat, akkor az alábbi fogalmak 

használhatók az elkészítés módjának a megnevezésére: 
holograph (a mű szerzője írta); manuscript (nem a mű 
szerzője az író); printout; typescript

 6.2.2.5: az 1501 előtt keletkezett művek esetében azt az 
eredeti nyelvű címet kell választani, amelyet a modern 
források ajánlanak
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7. Kitekintés: az RDA és a 
kéziratfeldolgozás
 A kéziratos, régi könyves feldolgozással 

foglalkozó társaságok, intézmények 
feladata, hogy meghatározza a speciális 
anyag feldolgozásához szükséges RDA-ra
szabott adatok körét

 ALA (American Library Association): 
DCRM (Descriptive Cataloging for Rare
Material) for RDA: DCRM B (Books) 
tervezete
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7. Kitekintés: az RDA és a 
kéziratfeldolgozás
Yale Egyetem: MARC-leírások RDA-

kompatibilissá tétele 2013-ban: 
Példák a leírásból:
 Rövidítések elhagyása – teljes szó kiírása 

pl. OT helyett Old Testament: 
130 0_ $a Bible. $p Old Testament
 100-as mezőhöz: születési, halálozási idő 

szükséges, ha ismert
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Lehetséges hazai megoldások
 Szélesebb körű szakmai egyeztetés során 

egységes magyarországi szabályozás 
kialakítása a leírásra

1997. évi CXL. Törvény 60§ 3. e) 

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 8§ 7. 
„4. A nemzeti könyvtár kiemelt feladatainak ellátása
7. a könyvtárakkal együttműködve koordinálja a könyvtári szabványok, 
szabályzatok és ajánlások előkészítését”
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Lehetséges megoldások

 MARC21 fejlesztése?
 RDA specifikus adatcsoportok kialakítása 

és a rendszer elterjedése?

34



Köszönöm a figyelmet!

Cod. Ital. 1. „Dante-kódex”
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