Beszámoló
(2007. 07. 01. – 2012. 07. 31.
A mondott kutatás célja egy Interneten keresztül lekérdezhető olyan adatbázis
(Inscriptiones Alborum Amicorum, a továbbiakban IAA1) adatokkal való feltöltése volt, mely
16-18. századi hungarika jellegű emlékkönyvi bejegyzéseket dolgoz fel. AA kutatás nem
előzmények nélkül való. A munkát 2002-2006 között kezdtük meg, szintén OTKA
támogatásból. Ezen első periódusban elkészült maga az adatbázis kezelő program, melyet
4000 emlékkönyvi bejegyzés adataival töltöttünk fel, továbbá a rendelkezésünkre álló
pénzügyi keretből különféle hazai és külföldi levéltárakban, könyvtárakban kutattunk, illetve
fotóztattunk.
A most lezárt kutatási periódust illetően legfőbb vállalásaink a következők voltak:
1. Az IAA további adatokkal történő feltöltése. Az elérni kívánt rekordszámot 8000-10000
bejegyzésben határoztuk meg.
2. Levéltári, könyvtári kutatások folytatása, hungarika jellegű emlékkönyvek, bejegyzések
fotóztatása.
3. A program további fejlesztése (ez programozói feladat).
A mondott feladatokat teljesítettük:
1. Az IAA, 2011. júliusában valamivel több, mint 8000 rekord nagyságú volt. A projektet
tehát valójában már akkor lezárhattam volna. Ennek ellenére egy év hosszabbítást kértem,
tekintettel arra, hogy a „folytatásra” beadott pályázatomat (jóllehet a zsűri azt
támogatandónak minősítette) az OTKA Iroda nem támogatta, s a rendelkezésemre álló
körülbelül 400E Ft-nyi „maradványpénzből” szerettem volna még egy évig működtetni a
vállalkozást. (Szeretném kérni, hogy pályázatom értékelésekor ezt vegyék is figyelembe, azt
tehát, hogy vállalásainkat az eredetileg 4 éves futamidő alatt teljesítettük.) Az eltelt egy évben
a feltöltés munkája tovább folytatódott. Az IAA jelenleg 9114 rekordból áll. (A feldolgozott
anyag nagyságát jelzi, hogy a személynévmutató - csak a személynévmutató - word
dokumentumba másolásakor egy 700 oldalas dokumentumot kaptunk.)
2. A rendelkezésünkre álló pénzt a programfejlesztésen és az informatikai eszközök
beszerzésén kívül elsősorban az adatbázisunkban feldolgozandó dokumentumok beszerzésére
(ehhez kapcsolódóan utazásra) költöttük. Külföldi és magyarországi könyvtárakba és
levéltárakba járunk, ahol nagy mennyiségben fotóztatunk. Eddig körülbelül 20.000 bejegyzés
fotóit gyűjtöttük össze, továbbá megvásároltuk ezek publikációs jogdíját. Az eltelt 5 éves
periódusban fotóztattunk a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban (5 albumot, közel 800
bejegyzést), a Debreceni Református Nagykönyvtárban (itt az összes emlékkönyvet, közel
800 ezer Ft-ért), az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban, az Evangélikus Országos
Múzeumban, a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban, az OSZK-ban és a Magyar Országos
Levéltárban, a Ráday Könyvtárban, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, több soproni
gyűjteményben (összesen 7 albumot), a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárában
valamint a Kiscelli Múzeumban. De rendeltünk fotókat külföldről is, úgymint Krakkóból
(Simonides János albumát), a londoni Wellcome Library-ból (Cramer Samuel albumát),
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Frankfurtból, Göttingenből, Berlinből, Halléból, Jénából, Oldenburgból, Sepsiszentgyörgyből,
Székelyudvarhelyből, Máramarosból, Zürichből, Nürnbergből – teljes albummásolatokat és
„törmelékanyagot” is.
3. A programfejlesztések is maradéktalanul megvalósultak. Ezek kivitelezése természetesen
programozói feladat volt, de a lényeget, az alapvetést természetesen nekünk magunknak
kellett kitalálni. Szintén mi magunk írtuk meg a súgókat (angolul és németül is).
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