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Napló 

Tini könyvtári napok 
a József Átlia Megyei 

Könyvtárban 
Sajnos az előző évhez képest nem lettek tága
sabbak a tereink, nem gyarapodtunk előadóte
remmel, sőt még gumifalakkal sem. így nagyon 
ügyesnek kellet lennünk ahhoz, hogy kicsik és 
nagyok egy térben, nyitvatartási időben, egymást 
nem zavarva kellemes órákat tölthessenek el 
intézményünkben. 

A 12-18 éves korosztálynak - mint az idei év 
célközönségének - igyekeztünk olyan programo
kat kínálni, melyek kellőképpen érdekes és a 
mindennapjaikat meghatározó kérdéskört, körö
ket ölelnek fel. (Tapasztalataink ugyanis azt 
mutatják, hogy a szóban forgó korosztály „meg-
szólíthatósága" csak abban az esetben működő
képes, ha az őket érdeklő témák kerülnek napi
rendre.) 

Október 8-án Ép testben ép lélek címmel szer
veztünk középiskolások számára interaktív 
könyvtári délelőttöt, egy mentálhigiénés szakem
ber közreműködésével. Be kell vallanom, volt 
bennünk' némi félsz, hogy mennyire sikerül va
lóban interaktívvá tenni a foglalkozást, de a 
kezdeti nagy hallgatásba burkolódzás a tinik 
részéről hamar oldódni látszott, így kialakulha
tott a kétoldalú beszélgetés. 

9-én Segítség! Tanulnék, de hogyan? című 
beszélgetésen ismét középiskolások lepték el a 
könyvtárat. Sokak számára szükséges rossz az 
iskola, a tanulási kötelezettség. (Ahogy ennek a 
jelenlévő közönség többsége hangot is adott.) 
Pszichopedagógus vendégünknek azonban sike
rült úgy irányítania a beszélgetést, hogy a gye
rekek az iskolába járás jó oldalát is lássák, és 
több ötletet is adott arra vonatkozóan, hogy mikor 
és hogyan érdemes leülni tanulni. Továbbá tuda
tosította a tinédzserekben azt is, hogy mennyire 
hangsúlyos a témával kapcsolatban, hogy min
denkiben megfogalmazódjon egy megvalósítan
dó rövid és hosszú távú cél, mely kellő mozga
tórugó, motiváció lesz a tanulás területén. Ha 

ezt sikerül magukban tisztázniuk, jobban igye
keznek majd kihasználni az oktatási és művelő
dési intézmények által nyújtott lehetőségeket. 
(Sajnos a rendelkezésre álló idő nagyon rövid
nek bizonyult ennek a hatalmas, sokrétű témá
nak a kifejtésére, átbeszélésére, így a diákokat 
kísérő pedagógus meghívta előadónkat az isko
lájukba, hogy egy más alkalommal folytathas
sák a beszélgetést.) 

10-én Bánszky Noémi kutató diák mutatko
zott be, illetve keltette fel a tanulóifjúság figyel
mét a tevékenységükre. Fiatal vagy? Erdekei a 
tudomány? Szeretnél olyanról is olvasni, amit 
nem tanítanak az iskolában? - olvasható a 
KutMagazin nyitólapján (www.kutmagazin.hu). 
Megtudhattuk, hogy a KutMagazin azoknak ké
szült, akiknek kérdéseik vannak a minket körül
vevő világról. A cikkek szerzői a Kutató Diákok 
Országos Szövetségének tagjai, akiknek elsődle
ges célja, hogy a tudományokat közelebb hoz
zák a középiskolásokhoz. 

A Könyvtárak összefogása a társadalomért 
országos rendezvénysorozat fénypontját a 2008. 
október 12-én második alkalommal megrende-
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zett könyves vasárnap jelentette. Kreatív, lelkes 
team dolgozott, ötleteit, hogy a „nagy napon" 
(9-től 17 óráig) élményt adó programokkal csa
logassuk be intézményünkbe jelenlegi és leendő 
olvasóinkat. Az előző évi debütálásunk után 
kapott olvasói visszajelzések azt igazolták, hogy 
érdemes volt belevágni az ismeretlenbe. Ez évre 
elszállt minden bizonytalanságunk, és bátrabban, 
magabiztosabban kezdtük el a szervezést. 

Az előző évben lelkes gimnazisták hívták fel 
a közeli bevásárlóközpont környékén sétálók fi
gyelmét az intézményünk által nyújtott lehetősé
gekre. (Ahogy a statisztikai adatok is mutatták, 
nagyon jól végezték dolgukat.) Mivel az idei 
összefogás-program célközönsége a tinédzser 
korosztály volt, nem volt kétséges, hogy őket 
kérjük meg ismét. A tavalyihoz hasonlóan a 
megszólítottaknak egy-egy idézetet kellett felol
vasniuk, aminek fejében apró ajándéktárgyakat 
kaptak. 

Eközben könyvtárunkban javában zajlottak a 
rendezvények. Az egyes programok közötti rö
vid szünetekben teret adtunk a gyerekeknek az 
„önmegvalósításra" is. Élénk színű szőnyegen, 
sok-sok kicsi és nagy plüssállat kíséretében, kis 
asztalkákat helyeztünk el rajzlappal, színes ceru
zákkal, kivágókkal stb. abba a kis „utcába", 
melyet az olvasásra születni színes felirat díszí
tett, jelezve, hogy ez a legkisebb korosztály bi
rodalma. Emellett a kisgyerekes szülők számára 
összeállítottunk egy tájékoztatót, hogy miért van 
szükség meseolvasásra, és a hat éven aluli gye
rekek irodalmi érdeklődése hogyan és milyen 
módszerrel alakítható az egyes életévekben. A 
szóban forgó korosztály, illetve szüleik számára 
figyelemfelkeltő kiállítást készítettünk, mely 
olyan sikeres volt, hogy a nap végére szinte üres 
polcok köszöntek vissza ránk az erre a célra 
használt polcsorokról. 

Mesés ébresztő tipegőknek. Nyitáskor a leg
kisebb korosztály képviselői hallgathattak mesé
ket két nagyon kedves óvónőtől, akik képileg is 
megjelenítették a mesefolyamot - saját maguk 
által készített illusztrációkkal. A tipegő korosz
tály - mely szép apránként kiegészült a nagyobb 
gyerekek által alkotott hallgatósággal - nagy 
áhítattal hallgatta a kedvesebbnél kedvesebb fa
bulákat. 

Bábozás egy kicsit másképp. Igazi kuriózum
nak számított Csernik Szende előadása, aki a 
megszokottól eltérően nem a kezére, hanem lá

bára húzta fel meséinek szereplőit (ahogy ő fo
galmazott: Mókára és Tréfára). Igazi ízes, szé
kelyföldi tájszólással bilincselte le közönségé
nek figyelemét, és tanította meg őket egy-egy 
tájszó jelentésére. Persze csak akkor, ha nem 
tudták a választ, ugyanis az ovisok nagyon fel
készültnek tűntek székelyföldi tájszólásban. (Nem 
fogott ki rajtuk például az, hogy mit jelent a 
murok. Magabiztosan kiáltották a választ a vir
tuális színpad felé, hogy rééépaaa!) 

Az előadó sokoldalúságát dicséri az is, hogy 
a mesék után éppen hogy csak szusszant egyet, 
és máris nemezelésbe fogott az ügyes kezű ovi
sokkal, kisiskolásokkal. Színes lepkecsodák szü
lettek ebben az órában, melyeket mindenki ha
zavihetett. Az ezt követő egy óra is a kisebb 
korosztályoknak szólt, hiszen arcfestés követke
zett. A kicsik példamutató türelemmel várták ki, 
amíg rájuk került a sor, és többnyire a „mester
re" bízták a mintázatot, de természetesen előfor
dultak egyéni kívánságok is: „én maci szeretnék 
lenni", „én pillangó" stb. 

Természetesen az idei könyvtári napok cél
közönsége is megtalálhatta a neki tetsző progra
mot. Játékra hívtuk őket, hiszen már a nyitástól 
kezdve kértük, hogy töltsenek ki drog-totói, 
melynek eredményét a délutáni program része
ként tudhatták meg. Kaphatók voltak a feladatra, 
és persze a jutalom ígérete is motiválta őket 
abban, hogy készségesen vegyenek részt a játék
ban. A könyvtár parkolójában a Logo-Mobil lel
kes munkatársai biztosítottak jó hangulatot a 
különböző játékokhoz, s emellett lehetőségük volt 
az érdeklődőknek szakemberekkel beszélgetni a 
drogokkal kapcsolatban, miután meghallgattak 
egy előadást erről a témáról. 

A Mama, mesélj! címmel meghirdetett prog
ramunkra nagymamákat invitáltunk, akik uno
káik kedvenc meséit megosztották a könyvtári 
látogatókkal. 

A könyves vasárnapon mindenki megtalálta a 
korosztályának megfelelő programot, miközben 
nagy hangsúlyt helyeztünk az olvasóvá nevelés
re. Ezen a napon mintegy másfél ezren fordultak 
meg a könyvtárban. A 162 új beiratkozó mellett 
265-en újították meg tagságukat, és több mint 
ezer könyvet kölcsönöztek, azaz a statisztikai 
adatok a tavalyiakat is felülmúlták. Nagy siker 
volt - de ez már nem hatott az újdonság erejé
vel, csupán azt jelentette, hogy az olvasók vár
ják és elvárják ezt a napot, és folytatni kell a 
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kezdeményezést: ha lehet, még színesebb, válto
zatosabb programokkal, ötletekkel. 

L. Dürgő Brigitta 
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya 

2008. december 12-én 
az Országos Széché
nyi Könyvtárban Mis-
cellanea, MOKKA-R 
műhelymunkák címen 
tudományos konfe- , ̂ -Pí^RW 
renciát tartottak. A R e ^ ^ U U - a n y o k 
rendezvényt a Magyar IfljijgGiZftt 
Országos Közös Ka- ^£sEBE£ 
talógus - Régi Nyomtatványok Tagozat (MOK
KA-R) abból az alkalomból szervezte, hogy a 
MOKKA-R ugyanezen a napon tagozati gyűlést 
is tartott. 

Egy évvel ezelőtt hagyományteremtő szándék
kal kezdte el a MOKKA-R tudományos felolva
sások szervezését. Ennek megfelelően az ülés
szakot mindig a tagozat éves gyűlése napján 
rendezik meg. Tavaly Nyomdászjelvények, kiadói 
szimbólumok, exlibrisek és possessorok a MOK
KA-R adatbázisainak tükrében. Korszerű eszkö
zök használata a könyvtörténeti kutatásokban 
címmel tartották meg a rendezvényt. A mostani 
alkalmon a MOKKA-R elnöke, Keveházi Kata
lin bemutatta a 2007-ben elhangzott előadások 
írásos változatából készült kötetet, amely A Ma
gyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület füze
tei1 első részében jelent meg. 

1 Monok István - Nyerges Judit (szerk.): A MOKKA-R 
Egyesület 2007. december 7-1 felolvasóülésének anyaga. 
Budapest. Argumentum Kiadó. 2008. (A Magyar Könyv
szemle és a Mokka-R Egyesület füzetei 1.) 
2 Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők (RMSZ). 
I. A kezdetektől 1700-ig. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Bu
dapest. Országos Széchényi Könyvtár. 2008. 
3 PL: Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyv
tára a XVIII. században. Budapest Szeged. Országos 
Széchényi Könyvtár - Scriptum. 2002. 

Az idei konferencián öt előadó - a rendez
vény címének megfelelően - különböző témákat 
választott. P. Vásárhelyi Judit a Régi magyaror
szági szerzők (RMSZ) 2 nemrég megjelent első 
kötetéről tartott egy részletes ismertetést, amely
ből igen sok hasznos információt tudhattunk meg: 
gyakorlatilag ez a legteljesebb adattár a Kárpát
medencében élt egykori szerzők életrajzi adatait 
illetően. A kötet szerkesztői törekedtek arra, hogy 
a lehető legtöbb névalakot összegyűjtsék egy-
egy szerzőről, amelyekből egységes névalakokat 
is készítettek. Ezzel lehetővé vált, hogy a könyv
tárak a kora újkori magyarországi szerzők név
alakjait az RMSZ gyakorlatának megfelelően 
egységesítsék. 

Emődi András a váradi és szatmári római ka
tolikus püspökségek régi könyvállományainak 
1998 és 2008 közötti rendezéséről egy képekkel 
gazdagon illusztrált előadást tartott. Tolmácso
lásában betekintést nyerhettünk abba az óriási 
munkába, amelynek során két püspökség muze
ális jellegű anyagát sikerült összegyűjteni, és 
megindulhattak a feltáró munkák is. Emődi 
András láthatóan hatalmas energiát fektetett a 
régi nyomtatványok megmentésébe, gyakran a 
majdnem teljes pusztulásból sikerült egyes állo
mányokat helyreállítania. Mindezek mellett több 
kötetet is publikált már, amelyekben rekonstru
álta néhány könyvtár korabeli anyagát.3 A kö
zeljövőben remélhetőleg a mai Románia más egy
házmegyéiben is hasonló hatékonysággal fog 
eredményeket felmutatni. A zirci könyvtár törté
netével foglalkozott Németh Gábor, aki jó isme
rője a gyűjteménynek. Előadásában eredetileg 
csak a XVIII. századi viszonyokat kívánta is
mertetni, de ennél jóval tágabb képet kaptunk, 
hiszen a ciszterci rendnek a Dunántúlon érvé
nyesült társadalomtörténeti és művelődéstörténeti 
jelentőségéről is átfogó elemzést hallhattunk. Úgy 
tűnik, Zirc esetében is sok tisztázatlan kérdés 
maradt még, amelyet a kutatásnak kell megvála
szolnia. 

A magyar nyomdászattörténet egzotikus alak
ja, Ibrahim Müteferrika mindig is vonzotta a ku
tatókat. Schmidt Szonja könyvtörténeti szakirá
nyon frissen végzett hallgató a szakdolgozatá
ban Müteferrika és az oszmán nyomdászat kései 
indulásainak összefüggéseit elemezte, amelyeket 
a nyilvánosság előtt ezen a konferencián muta
tott be. O is valószínűnek tartja azt, hogy 
Müteferrika eredetileg unitárius vallású volt, aki 
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zett könyves vasárnap jelentette. Kreatív, lelkes 
team dolgozott, ötleteit, hogy a „nagy napon" 
(9-től 17 óráig) élményt adó programokkal csa
logassuk be intézményünkbe jelenlegi és leendő 
olvasóinkat. Az előző évi debütálásunk után 
kapott olvasói visszajelzések azt igazolták, hogy 
érdemes volt belevágni az ismeretlenbe. Ez évre 
elszállt minden bizonytalanságunk, és bátrabban, 
magabiztosabban kezdtük el a szervezést. 

Az előző évben lelkes gimnazisták hívták fel 
a közeli bevásárlóközpont környékén sétálók fi
gyelmét az intézményünk által nyújtott lehetősé
gekre. (Ahogy a statisztikai adatok is mutatták, 
nagyon jól végezték dolgukat.) Mivel az idei 
összefogás-program célközönsége a tinédzser 
korosztály volt, nem volt kétséges, hogy őket 
kérjük meg ismét. A tavalyihoz hasonlóan a 
megszólítottaknak egy-egy idézetet kellett felol
vasniuk, aminek fejében apró ajándéktárgyakat 
kaptak. 

Eközben könyvtárunkban javában zajlottak a 
rendezvények. Az egyes programok közötti rö
vid szünetekben teret adtunk a gyerekeknek az 
„önmegvalósításra" is. Élénk színű szőnyegen, 
sok-sok kicsi és nagy plüssállat kíséretében, kis 
asztalkákat helyeztünk el rajzlappal, színes ceru
zákkal, kivágókkal stb. abba a kis „utcába", 
melyet az olvasásra születni színes felirat díszí
tett, jelezve, hogy ez a legkisebb korosztály bi
rodalma. Emellett a kisgyerekes szülők számára 
összeállítottunk egy tájékoztatót, hogy miért van 
szükség meseolvasásra, és a hat éven aluli gye
rekek irodalmi érdeklődése hogyan és milyen 
módszerrel alakítható az egyes életévekben. A 
szóban forgó korosztály, illetve szüleik számára 
figyelemfelkeltő kiállítást készítettünk, mely 
olyan sikeres volt, hogy a nap végére szinte üres 
polcok köszöntek vissza ránk az erre a célra 
használt polcsorokról. 

Mesés ébresztő tipegőknek. Nyitáskor a leg
kisebb korosztály képviselői hallgathattak mesé
ket két nagyon kedves óvónőtől, akik képileg is 
megjelenítették a mesefolyamot - saját maguk 
által készített illusztrációkkal. A tipegő korosz
tály - mely szép apránként kiegészült a nagyobb 
gyerekek által alkotott hallgatósággal - nagy 
áhítattal hallgatta a kedvesebbnél kedvesebb fa
bulákat. 

Bábozás egy kicsit másképp. Igazi kuriózum
nak számított Csernik Szende előadása, aki a 
megszokottól eltérően nem a kezére, hanem lá

bára húzta fel meséinek szereplőit (ahogy ő fo
galmazott: Mókára és Tréfára). Igazi ízes, szé
kelyföldi tájszólással bilincselte le közönségé
nek figyelemét, és tanította meg őket egy-egy 
tájszó jelentésére. Persze csak akkor, ha nem 
tudták a választ, ugyanis az ovisok nagyon fel
készültnek tűntek székelyföldi tájszólásban. (Nem 
fogott ki rajtuk például az, hogy mit jelent a 
murok. Magabiztosan kiáltották a választ a vir
tuális színpad felé, hogy rééépaaa!) 

Az előadó sokoldalúságát dicséri az is, hogy 
a mesék után éppen hogy csak szusszant egyet, 
és máris nemezelésbe fogott az ügyes kezű ovi
sokkal, kisiskolásokkal. Színes lepkecsodák szü
lettek ebben az órában, melyeket mindenki ha
zavihetett. Az ezt követő egy óra is a kisebb 
korosztályoknak szólt, hiszen arcfestés követke
zett. A kicsik példamutató türelemmel várták ki, 
amíg rájuk került a sor, és többnyire a „mester
re" bízták a mintázatot, de természetesen előfor
dultak egyéni kívánságok is: „én maci szeretnék 
lenni", „én pillangó" stb. 

Természetesen az idei könyvtári napok cél
közönsége is megtalálhatta a neki tetsző progra
mot. Játékra hívtuk őket, hiszen már a nyitástól 
kezdve kértük, hogy töltsenek ki drog-totói, 
melynek eredményét a délutáni program része
ként tudhatták meg. Kaphatók voltak a feladatra, 
és persze a jutalom ígérete is motiválta őket 
abban, hogy készségesen vegyenek részt a játék
ban. A könyvtár parkolójában a Logo-Mobil lel
kes munkatársai biztosítottak jó hangulatot a 
különböző játékokhoz, s emellett lehetőségük volt 
az érdeklődőknek szakemberekkel beszélgetni a 
drogokkal kapcsolatban, miután meghallgattak 
egy előadást erről a témáról. 

A Mama, mesélj! címmel meghirdetett prog
ramunkra nagymamákat invitáltunk, akik uno
káik kedvenc meséit megosztották a könyvtári 
látogatókkal. 

A könyves vasárnapon mindenki megtalálta a 
korosztályának megfelelő programot, miközben 
nagy hangsúlyt helyeztünk az olvasóvá nevelés
re. Ezen a napon mintegy másfél ezren fordultak 
meg a könyvtárban. A 162 új beiratkozó mellett 
265-en újították meg tagságukat, és több mint 
ezer könyvet kölcsönöztek, azaz a statisztikai 
adatok a tavalyiakat is felülmúlták. Nagy siker 
volt - de ez már nem hatott az újdonság erejé
vel, csupán azt jelentette, hogy az olvasók vár
ják és elvárják ezt a napot, és folytatni kell a 
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kezdeményezést: ha lehet, még színesebb, válto
zatosabb programokkal, ötletekkel. 

L. Dürgő Brigitta 
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya 

2008. december 12-én 
az Országos Széché
nyi Könyvtárban Mis-
cellanea, MOKKA-R 
műhelymunkák címen 
tudományos konfe- , ̂ -Pí^RW 
renciát tartottak. A R e ^ ^ U U - a n y o k 
rendezvényt a Magyar IfljijgGiZftt 
Országos Közös Ka- ^£sEBE£ 
talógus - Régi Nyomtatványok Tagozat (MOK
KA-R) abból az alkalomból szervezte, hogy a 
MOKKA-R ugyanezen a napon tagozati gyűlést 
is tartott. 

Egy évvel ezelőtt hagyományteremtő szándék
kal kezdte el a MOKKA-R tudományos felolva
sások szervezését. Ennek megfelelően az ülés
szakot mindig a tagozat éves gyűlése napján 
rendezik meg. Tavaly Nyomdászjelvények, kiadói 
szimbólumok, exlibrisek és possessorok a MOK
KA-R adatbázisainak tükrében. Korszerű eszkö
zök használata a könyvtörténeti kutatásokban 
címmel tartották meg a rendezvényt. A mostani 
alkalmon a MOKKA-R elnöke, Keveházi Kata
lin bemutatta a 2007-ben elhangzott előadások 
írásos változatából készült kötetet, amely A Ma
gyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület füze
tei1 első részében jelent meg. 

1 Monok István - Nyerges Judit (szerk.): A MOKKA-R 
Egyesület 2007. december 7-1 felolvasóülésének anyaga. 
Budapest. Argumentum Kiadó. 2008. (A Magyar Könyv
szemle és a Mokka-R Egyesület füzetei 1.) 
2 Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők (RMSZ). 
I. A kezdetektől 1700-ig. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Bu
dapest. Országos Széchényi Könyvtár. 2008. 
3 PL: Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyv
tára a XVIII. században. Budapest Szeged. Országos 
Széchényi Könyvtár - Scriptum. 2002. 

Az idei konferencián öt előadó - a rendez
vény címének megfelelően - különböző témákat 
választott. P. Vásárhelyi Judit a Régi magyaror
szági szerzők (RMSZ) 2 nemrég megjelent első 
kötetéről tartott egy részletes ismertetést, amely
ből igen sok hasznos információt tudhattunk meg: 
gyakorlatilag ez a legteljesebb adattár a Kárpát
medencében élt egykori szerzők életrajzi adatait 
illetően. A kötet szerkesztői törekedtek arra, hogy 
a lehető legtöbb névalakot összegyűjtsék egy-
egy szerzőről, amelyekből egységes névalakokat 
is készítettek. Ezzel lehetővé vált, hogy a könyv
tárak a kora újkori magyarországi szerzők név
alakjait az RMSZ gyakorlatának megfelelően 
egységesítsék. 

Emődi András a váradi és szatmári római ka
tolikus püspökségek régi könyvállományainak 
1998 és 2008 közötti rendezéséről egy képekkel 
gazdagon illusztrált előadást tartott. Tolmácso
lásában betekintést nyerhettünk abba az óriási 
munkába, amelynek során két püspökség muze
ális jellegű anyagát sikerült összegyűjteni, és 
megindulhattak a feltáró munkák is. Emődi 
András láthatóan hatalmas energiát fektetett a 
régi nyomtatványok megmentésébe, gyakran a 
majdnem teljes pusztulásból sikerült egyes állo
mányokat helyreállítania. Mindezek mellett több 
kötetet is publikált már, amelyekben rekonstru
álta néhány könyvtár korabeli anyagát.3 A kö
zeljövőben remélhetőleg a mai Románia más egy
házmegyéiben is hasonló hatékonysággal fog 
eredményeket felmutatni. A zirci könyvtár törté
netével foglalkozott Németh Gábor, aki jó isme
rője a gyűjteménynek. Előadásában eredetileg 
csak a XVIII. századi viszonyokat kívánta is
mertetni, de ennél jóval tágabb képet kaptunk, 
hiszen a ciszterci rendnek a Dunántúlon érvé
nyesült társadalomtörténeti és művelődéstörténeti 
jelentőségéről is átfogó elemzést hallhattunk. Úgy 
tűnik, Zirc esetében is sok tisztázatlan kérdés 
maradt még, amelyet a kutatásnak kell megvála
szolnia. 

A magyar nyomdászattörténet egzotikus alak
ja, Ibrahim Müteferrika mindig is vonzotta a ku
tatókat. Schmidt Szonja könyvtörténeti szakirá
nyon frissen végzett hallgató a szakdolgozatá
ban Müteferrika és az oszmán nyomdászat kései 
indulásainak összefüggéseit elemezte, amelyeket 
a nyilvánosság előtt ezen a konferencián muta
tott be. O is valószínűnek tartja azt, hogy 
Müteferrika eredetileg unitárius vallású volt, aki 
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a vallásüldözés miatt menekült az Oszmán Biro
dalomba. Az első török nyomda megalapítása 
szerinte azért csak a XVIII. században történt 
meg, mert az oszmán kultúra számára az írás 
rendkívül szent dolog volt, amelyet nem lehetett 
iparilag sokszorosítani. 

Az utolsó előadást Keveházi Katalin MOK
KA-R szolgáltatások bemutatása címmel tartot
ta. Ebből megtudhattuk, hogy a MOKKA-R több 
szolgáltatást is készít: közös katalógust épít, va
lamint lelőhely-nyilvántartást vezet. A közös ka
talógus a Kárpát-medencében lévő könyvtárak 
1850 előtti nyomtatványaiból épít egy bibliográ
fiai rendszert, míg a lelőhely-nyilvántartás a ma
gyarországi muzeális könyvtári dokumentumok 
lelőhelyjegyzéke. Keveházi Katalin külön felhívta 
arra a figyelmet, hogy 2009-től a MOKKA-R 
keretében elindul a kéziratok közös katalógusá
nak az építése is. 

Az ülés további részében a MOKKA-R tago
zati gyűlését tartották meg, ahol a tagkönyvtárak 
meghallgatták az éves beszámolót és a 2009. évi 
fejlesztési tervet. 

mi 

mii. 

f j f f f p l f 

fii í c n m o futíítffe.uiv fanmmé 
* *• i munt it0iü íníim, ? ,1, nigAiv 

A MOKKA-R tevékenységéről a tagozat hon-
lapján részletesebben olvashatunk: ht tp: / /  
ww3.mokka.hu/. 

Hegyi Adám 

fw*n 

ívvtara 
A múlt év késő őszén, november 4-én került sor 
a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közgaz
dasági Elméletek Története Tanszék és a BCE 
Központi Könyvtár közös könyvbemutatójára, a 
könyvtár és az MKE Bibliográfiai Szekciójának 
együttes szervezésében. 

Az 1948 októberében alapított Közgazdaság
tudományi Egyetem hatvanéves jubileumára két 
igen figyelemre méltó kiadvány jelent meg: a 
Magyar közgazdasági klasszikusok sorozat ki
lencedik tagjaként Bekkér Zsuzsa Illik-e a ma
gyarhoz csalfa kereskedés? (Budapest : Aula, 
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2008) c ímű kötete és Szőnyi Éva: Liber 
oeconomicus... (Budapest: BCE KK, 2008) cím
mel, a könyvtár muzeális kincseiből válogató, 
reprezentatív kiadvány. 

A zsúfolásig telt előadóteremben Alföldiné 
Dán Gabriella főigazgató a könyvtár kiadványát 
bemutató, látványos prezentációval nyitotta meg 
az eseményt. Bekker Zsuzsa, a BCE Közgazda
sági Elméletek Története Tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanára ismertette a XVII. és XVIII. 
századi magyar nyelvű gazdasági irodalmat be

mutató igényes kiadá
sú, bibliofil változat
ban is megjelentetett 
könyvét. Lebilincselő 
előadása nyomán be
pillantást nyerhettünk 
a régi kalendáriumok
ba, mesterségdícsérő 
énekekbe, a gazdasá
gi tárgyú népdalokba, 
közmondásokba , a 
hazai felvilágosodás 
irodalmát közvetlenül 
megelőző, gyönyörű 
költeményekbe, de a 
korabeli szakprózába 
és hivatalos iratokba 

Két fiatal művész 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 
szeltük át a százado

kat, Samu Zsu
zsanna felolvasá
sa és Iván Vero
nika fuvolajátéka 
varázslatos han
gulatot teremtett. 
A szép, régi ma
gyar nyelv ízes 
hangján csendül
tek fel a XVII. 
századi verses 
kalendáriumi re

gulák, mesterségdícsérő énekek, Orczy Lőrinc 
(1718-1789) és Baróti Szabó Dávid (1739-1819) 
verseiből részletek, valamint a céhartikulusból 
azon korban megkövetelhető viselkedési szabá
lyok. Iván Veronika pedig Marin Marais (1656-
1728) francia zeneszerző Les Folies d' Espagne 
c. művét játszotta. 

Az időutazást a Liber oeconomicus... című 
reprezentatív kötet teljesítette ki, amely a könyv
tár muzeális gyűjteményének 1488 és 1874 kö
zött nyomtatott kiadványaiból, a közgazdasági 
eszmetörténet nemzetközi és hazai legnagyobb 
képviselőinek műveiből válogatva, a legszebb 
darabokat tartalmazza. A záró oldalpár összesíti 
a Magyar közgazdasági klasszikusok eddig meg
jelent kilenc kötetének borítófedeleit. A harminc 
régi kötetnek, illetve a klasszikusok tablójának 
angol és magyar nyelvű leírását művészi fotog
ráfiák tipográfiai hálója illusztrálja. A rendez-
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szerinte azért csak a XVIII. században történt 
meg, mert az oszmán kultúra számára az írás 
rendkívül szent dolog volt, amelyet nem lehetett 
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ta. Ebből megtudhattuk, hogy a MOKKA-R több 
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arra a figyelmet, hogy 2009-től a MOKKA-R 
keretében elindul a kéziratok közös katalógusá
nak az építése is. 
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zati gyűlését tartották meg, ahol a tagkönyvtárak 
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fejlesztési tervet. 
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lencedik tagjaként Bekkér Zsuzsa Illik-e a ma
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2008) c ímű kötete és Szőnyi Éva: Liber 
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könyvét. Lebilincselő 
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zsanna felolvasá
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zött nyomtatott kiadványaiból, a közgazdasági 
eszmetörténet nemzetközi és hazai legnagyobb 
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oeconomicust. Pár mondatban szólt 
a kötet rendkívüli gazdaságtörténeti 
fontosságáról és érdekességeiről, 
majd azt is megtudhattuk, hogy mi a 
teendő, ha a jószágot zabállás avagy 
hollétem kórsága támadja meg. (Ki 
gondolta volna, hogy a zabállás szem
betegséget jelölt az 1720-as években, 
a hóttetem pedig csontkinövés, illet
ve daganat volt?) 

Az eseménydús programot a be
mutatott kötetekhez kapcsolódó kiál
lítás megnyitása, valamint a Történe
ti Kutatókönyvtár bemutatása zárta. 

Bárdosi Mónika-Gazdag Tiborné 

vény meglepetéseként Pozsgai Péter gazdaság
történész oktató-kutató vette kezébe a címadó 
kötetet, Máriássy László fatáblás gazdasági nap
lóját, az 1727-1757-ig vezetett, kéziratos Liber 
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Takács Mária könyvi áros 
(Pacirag, 1948. augusztus 9 

Tapolca, 2008. december 16.) 
Takács Mária 1948. augusztus 9-én született Pad
ragon. Itt végezte 
el az általános is
kolát , amelynek 
befejezése után -
legidősebb gyer
mekként - munká
ba állt, hogy hoz
zájáruljon a nehéz 
körülmények kö
zölt élő család %t 
megélhetéséhez. 

A helyi termelőszövetkezet kertészetében dol
gozva tanulni kezdett és 1968-ban technikusi ké
pesítést szerezve leérettségizett. Férjhez ment és 
Tapolcára költözött, ahol ismét munkába állt. 
1970 márciusában került a tapolcai könyvtárba. 
Eközben rövid életű házasságából egy leánya 
született. 

Gyermekének nevelése mellett a munkahe
lyén végzett összetett, nagy figyelmet, szakér
telmet igénylő tevékenységek, munkafolyamat
ok ellátásához ismét tanulnia kellett. Több szak
tanfolyam elvégzése után megszerezte a főisko
lai oklevelet. 

Időközben több beosztásban és munkaterüle
ten is kipróbálhatta magát, végül a könyvtár ál
lománygyarapító és feltáró munkájának megszer
vezésében találta meg igazi feladatkörét. 1980-
tól nyugdíjba vonulásáig az intézmény csoport
vezető könyvtárosaként dolgozott. 

Nagy szerepe volt a gyűjtemény gyarapításá
ban és az integrált könyvtári rendszer megszer
vezésében. Munkájának mindenkor kiemelt ré
szét képezte a helyismereti gyűjtemény gondo
zása. Főként neki köszönhető, hogy ma egy jól 
szervezett, teljességgel feltárt és megfelelően 
gyarapított állományrész áll a használók rendel
kezésére. 

Pontos, felelősséggel, alkotó módon végzett 
munkája mellett mindig volt ideje arra, hogy 
saját munkatársainak is segítséget nyújtson. Ezen 
kívül szerepet vállalt az intézményben gyakor
lati idejüket töltő főiskolai hallgatók gyakorlati 
képzésében is. 

35 év munka után, 2004-ben méltán kapta meg 
a Tapolca Közművelődéséért kitüntetést. 

2007 januárjában vonult nyugdíjba. Ezt kö
vetően - szakmai munkája, érdemei ismeretében 
- kérték fel a tapolcai Széchenyi István Szak
képző Iskola könyvtárának gondozására, de ezt 
a munkát már nem végezhette el. Rövid, súlyos 
lefolyású betegség után 2008. december 16-án 
hunyt el. Hozzátartozói, barátai, munkatársai, 
ismerősei 2008. december 22-én búcsúztak tőle 
szülőfalujában, a padragi temetőben. 

Nagy Eörsné 

- amatőr hangoskönyvek 
gyengénlátó gyerekeknek 

Vak és gyengénlátó gyerekeknek hoztak létre egy 
honlapot, amelyre mesék, versek, szépirodalmi 
művek amatőr hangfelvételeit lehet feltölteni. 

A www.hallgassmeg.hu oldalra a vak és 
gyengénlátó gyerekek, valamint a velük foglal
kozó iskolák és szervezetek juttathatják el kéré
seiket, hogy milyen szépirodalmi művet, verset, 
mesét, mondókát szeretnének meghallgatni. A 
vállalkozó kedvűek ezeket olvashatják fel, rög
zíthetik diktafonra, majd tölthetik fel az oldalra. 

A honlapon gyerekek és felnőttek, iskolák, 
közösségek, civil szervezetek segítségét várják a 
hanganyagok gyarapításában. 

A hallgassmeg.hu oldalon már most is szere
pel néhány hanganyag, főként a XII. kerületi 
Zugligeti úti általános iskola diákjainak jóvoltá
ból, számos kérés is érkezett már vak és 
gyengénlátó gyerekektől, akik többek között a 
Csipkerózsikát, Móricz Zsigmond Hét krajcár 
című novelláját vagy Kosztolányi Dezső Pacsir
ta című regényét szeretnék meghallgatni. 

(Forrás: Metropol, 2008. december 2.) 
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Könyveket fogadtak 
örökbe 
az MTA Könyvtárban 
Jó ideje már, hogy rendszeresen érkeznek a 
meghívók a könyvtár Agora elnevezésű prog
ramsorozatára. A változatos rendezvények sorát 
december 17-én egy igazi ünnepi hangulatú ese
mény, örökbefogadás gazdagította. 

A karácsony közeledtéhez és a reneszánsz 
évéhez is illően Kónya István lantjátéka nyitotta 
a délutánt, s az i-re a pontot a Magyarország 
huszonkét történelmi borvidékén működő Pan
nónia Női Borrend lovagjai tették fel négy kü
lönböző tájegységről származó, jobbnál jobb bo
rokat kínálva. 

A lényeg persze azért mégis a könyv volt. 
Egy-egy ilyen akcióval a könyvtárak egy picit 
enyhíthetnek állománygyarapítási gondjaikon, 
főleg, ha úgy járnak el, mint ez esetben, hogy 
előre összeállított listát ajánlanak fel az örökbe
fogadásra hajlandóságot mutató érdeklődőknek. 

Bogyay Katalin, az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium államtitkára - talán a londoni 
magyar intézet élén töltött időszakra is emlékez
ve - például a Cambridge University Press egy 
kiadványát (The first quarto of Romeo and Juliét) 
választotta, amelyben Shakespeare Rómeó és Jú
liájának első szövegváltozatát adták közre, mint
egy hatvan oldalnyi hozzá fűzött magyarázattal. 
Az irodalomtörténészek ugyan rosszabbnak tart
ják ezt a szöveget a később mindenütt ismertté 
vált második változatnál, mégis nagyon érdekes 
és fontos megismernünk. Ez a verzió hosszabb, 
több benne az akció, és jóval részletesebb inst
rukciókat tartalmaz a színészek számára. Bogyay 
Katalinnak személyes kötődése is van e műhöz, 
hiszen Angliában barátságba került a Shakespeare 
által megörökített Montagu család leszármazot-
taival. Ezen túl is nagyon fontosnak tartja azon
ban a nagy drámaíró alkotásainak „megszólalta
tását", életre keltését a ma emberének is, mert 
nincs olyan élethelyzet, amelyben szavai ne 
nyújtatának valami fogódzót. 

Téglási Ágnes, a könyvtár főigazgató-helyet
tese hozzáfűzte, az agora-program egyik célja 
éppen az, hogy a könyvtár megőrző funkciója 
mellett lehetőséget teremtsen az életre keltéshez. 

Az intézmény főigazgatója, Náray-Szabó 
Gábor akadémikus, vegyész lévén olyan köny
vet választott, amely képes közel vinni az olva
sókhoz a tudományt (Ahmed Zewail: A fáraók 
földjének Nobel-díjasa). Mint nagyon érzéklete
sen leírta, ez a tudós úgy mutatja be például a 
molekulák átalakulását, hogy az olvasó szinte 
látja, mint a moziban, amint a sok színes ré
szecske mozog, változik. 

Az örökbefogadási akcióval nem az a céljuk, 
mondta el, hogy néhány gazdag embert meg
nyerjenek például egy könyvritkaság restaurálta
tásának támogatásához, hanem szeretnének sok 
kevésbé jómódú könyvtárpártolónak lehetőséget 
nyújtani, hogy akár csekélynek nevezhető anya
gi áldozat árán is segíthesse jó, hasznos, fontos, 
esetleg épp számára különösen kedves kiadvá
nyok hozzáférhetővé tételét. 

A harmadik örökbefogadó, Votisky Zsuzsa, a 
Typotex Kiadó igazgatója, saját könyvüket, 
Kutorvácz Gábor, Láng Benedek és Zemplén 
Gábor A tudomány határai című kötetét ajánlot
ta a megjelentek figyelmébe. Kiadóként számára 
azért is fontos ez a könyv, mert úgy látja, hogy 
a tudomány kontra áltudomány vitában a tudo
mány vesztésre áll, A tudomány határaiban vi
szont sikerült megteremteni a holisztikus és az 
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analitikus szemlélet egyensúlyát. A fiatal szer
zők nehezen megérthető dolgokról beszélnek 
egyszerűen, könnyedén, fiatalosan. Ennek illuszt
rálására mindjárt fel is olvasta két fejezet beve
zetőjét, amin kitűnően szórakoztak a vendégek, 
hiszen tudományos kérdésekről a Micimackó 
fejezetcímeinek modorában szólnak. 

A decemberi sötétségbe igazán jóleső fényt 
vitt ez a délután, (fá) 

osztályvezetője mutatta be. A szerző, Murádin 
Jenő a bemutatón beszélt a litográfiák fellelésé
nek történetéről és a kötet elkészítéséről. 

Sümegi György művészettörténésznek a kö
tetről írott elemzéséből idézünk néhány gondo
latot: 

az országgyűlési 
ICony vta r na n 

Az Országgyűlési Könyvtárban december 11-én 
bemutatták Murádin Jenő Szathmári Pap Károly 
Erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka, 1842 
című kötetét, mely a Magyar Egyháztörténeti En
ciklopédia Munkaközösség (Budapest) gondozá
sában jelent meg 2008-ban. A vendégeket Szili 
Katalin, az Országgyűlés elnöke és Várszegi 
Asztrik OSB pannonhalmi főapát köszöntötte. A 
kötetet Zombori István főszerkesztő (História 
Ecclesiastica Hungarica Alapítvány) és Sümegi 
György művészettörténész, a Történeti Levéltár 
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SZATHMÁRI PAP KÁROLY 
ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSI 

ARCKÉPCSARNOKA 

„(...) Szathmári Pap Károly 1842-es erdélyi 
országgyűlési arcképcsarnoka az Erdélyi Nagy
fejedelemség idejébe, a reformkorba visz ben
nünket. Az 1841-43-as kolozsvári diétára több 
mint háromszáz küldött gyűlt össze. Közülük 
sokakat lerajzolt, majd litográfiát, kőnyomatot 
készített, készíttetett róluk a kolozsvári születé
sű festő-rajzoló és fotográfus Szathmári Pap 
Károly... A reformkori diétán rajzolt, majd litog
rafált, ma ismerhető arcképeinek száma közel 
hetven. Murádin Jenő képantológiává formálta 
bevezetővel s a küldötteknek a diétán elhangzott 
jellemző, fontos fölszólalásaiból vett idézetek
kel. E kép-tárból elénk tárulnak az erdélyi arisz
tokrácia, a diétái követek arcképei, egyéni arc
vonásaik. Az arcok nem szépítettek, hanem tárgy-
szerűek, hűségre törekvőek, tárgyilagosan előa
dottak. (...) Az 1842-es Erdélyi országgyűlési 
arcképcsarnok az arcmások segítségével a diéta 
legfontosabb szereplőit állítja elénk. Ellenzékie
ket is természetesen, de zömében azokat, akik a 
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Könyveket fogadtak 
örökbe 
az MTA Könyvtárban 
Jó ideje már, hogy rendszeresen érkeznek a 
meghívók a könyvtár Agora elnevezésű prog
ramsorozatára. A változatos rendezvények sorát 
december 17-én egy igazi ünnepi hangulatú ese
mény, örökbefogadás gazdagította. 

A karácsony közeledtéhez és a reneszánsz 
évéhez is illően Kónya István lantjátéka nyitotta 
a délutánt, s az i-re a pontot a Magyarország 
huszonkét történelmi borvidékén működő Pan
nónia Női Borrend lovagjai tették fel négy kü
lönböző tájegységről származó, jobbnál jobb bo
rokat kínálva. 

A lényeg persze azért mégis a könyv volt. 
Egy-egy ilyen akcióval a könyvtárak egy picit 
enyhíthetnek állománygyarapítási gondjaikon, 
főleg, ha úgy járnak el, mint ez esetben, hogy 
előre összeállított listát ajánlanak fel az örökbe
fogadásra hajlandóságot mutató érdeklődőknek. 

Bogyay Katalin, az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium államtitkára - talán a londoni 
magyar intézet élén töltött időszakra is emlékez
ve - például a Cambridge University Press egy 
kiadványát (The first quarto of Romeo and Juliét) 
választotta, amelyben Shakespeare Rómeó és Jú
liájának első szövegváltozatát adták közre, mint
egy hatvan oldalnyi hozzá fűzött magyarázattal. 
Az irodalomtörténészek ugyan rosszabbnak tart
ják ezt a szöveget a később mindenütt ismertté 
vált második változatnál, mégis nagyon érdekes 
és fontos megismernünk. Ez a verzió hosszabb, 
több benne az akció, és jóval részletesebb inst
rukciókat tartalmaz a színészek számára. Bogyay 
Katalinnak személyes kötődése is van e műhöz, 
hiszen Angliában barátságba került a Shakespeare 
által megörökített Montagu család leszármazot-
taival. Ezen túl is nagyon fontosnak tartja azon
ban a nagy drámaíró alkotásainak „megszólalta
tását", életre keltését a ma emberének is, mert 
nincs olyan élethelyzet, amelyben szavai ne 
nyújtatának valami fogódzót. 

Téglási Ágnes, a könyvtár főigazgató-helyet
tese hozzáfűzte, az agora-program egyik célja 
éppen az, hogy a könyvtár megőrző funkciója 
mellett lehetőséget teremtsen az életre keltéshez. 

Az intézmény főigazgatója, Náray-Szabó 
Gábor akadémikus, vegyész lévén olyan köny
vet választott, amely képes közel vinni az olva
sókhoz a tudományt (Ahmed Zewail: A fáraók 
földjének Nobel-díjasa). Mint nagyon érzéklete
sen leírta, ez a tudós úgy mutatja be például a 
molekulák átalakulását, hogy az olvasó szinte 
látja, mint a moziban, amint a sok színes ré
szecske mozog, változik. 

Az örökbefogadási akcióval nem az a céljuk, 
mondta el, hogy néhány gazdag embert meg
nyerjenek például egy könyvritkaság restaurálta
tásának támogatásához, hanem szeretnének sok 
kevésbé jómódú könyvtárpártolónak lehetőséget 
nyújtani, hogy akár csekélynek nevezhető anya
gi áldozat árán is segíthesse jó, hasznos, fontos, 
esetleg épp számára különösen kedves kiadvá
nyok hozzáférhetővé tételét. 

A harmadik örökbefogadó, Votisky Zsuzsa, a 
Typotex Kiadó igazgatója, saját könyvüket, 
Kutorvácz Gábor, Láng Benedek és Zemplén 
Gábor A tudomány határai című kötetét ajánlot
ta a megjelentek figyelmébe. Kiadóként számára 
azért is fontos ez a könyv, mert úgy látja, hogy 
a tudomány kontra áltudomány vitában a tudo
mány vesztésre áll, A tudomány határaiban vi
szont sikerült megteremteni a holisztikus és az 
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analitikus szemlélet egyensúlyát. A fiatal szer
zők nehezen megérthető dolgokról beszélnek 
egyszerűen, könnyedén, fiatalosan. Ennek illuszt
rálására mindjárt fel is olvasta két fejezet beve
zetőjét, amin kitűnően szórakoztak a vendégek, 
hiszen tudományos kérdésekről a Micimackó 
fejezetcímeinek modorában szólnak. 

A decemberi sötétségbe igazán jóleső fényt 
vitt ez a délután, (fá) 

osztályvezetője mutatta be. A szerző, Murádin 
Jenő a bemutatón beszélt a litográfiák fellelésé
nek történetéről és a kötet elkészítéséről. 

Sümegi György művészettörténésznek a kö
tetről írott elemzéséből idézünk néhány gondo
latot: 

az országgyűlési 
ICony vta r na n 

Az Országgyűlési Könyvtárban december 11-én 
bemutatták Murádin Jenő Szathmári Pap Károly 
Erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka, 1842 
című kötetét, mely a Magyar Egyháztörténeti En
ciklopédia Munkaközösség (Budapest) gondozá
sában jelent meg 2008-ban. A vendégeket Szili 
Katalin, az Országgyűlés elnöke és Várszegi 
Asztrik OSB pannonhalmi főapát köszöntötte. A 
kötetet Zombori István főszerkesztő (História 
Ecclesiastica Hungarica Alapítvány) és Sümegi 
György művészettörténész, a Történeti Levéltár 

2g£JJG!LÍGJI 

4 £ g 

SZATHMÁRI PAP KÁROLY 
ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSI 
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országgyűlési arcképcsarnoka az Erdélyi Nagy
fejedelemség idejébe, a reformkorba visz ben
nünket. Az 1841-43-as kolozsvári diétára több 
mint háromszáz küldött gyűlt össze. Közülük 
sokakat lerajzolt, majd litográfiát, kőnyomatot 
készített, készíttetett róluk a kolozsvári születé
sű festő-rajzoló és fotográfus Szathmári Pap 
Károly... A reformkori diétán rajzolt, majd litog
rafált, ma ismerhető arcképeinek száma közel 
hetven. Murádin Jenő képantológiává formálta 
bevezetővel s a küldötteknek a diétán elhangzott 
jellemző, fontos fölszólalásaiból vett idézetek
kel. E kép-tárból elénk tárulnak az erdélyi arisz
tokrácia, a diétái követek arcképei, egyéni arc
vonásaik. Az arcok nem szépítettek, hanem tárgy-
szerűek, hűségre törekvőek, tárgyilagosan előa
dottak. (...) Az 1842-es Erdélyi országgyűlési 
arcképcsarnok az arcmások segítségével a diéta 
legfontosabb szereplőit állítja elénk. Ellenzékie
ket is természetesen, de zömében azokat, akik a 
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legfontosabb társadalmi változásokért emeltek 
szót: a magyar nyelv hivatalossá tételéért, az 
úrbérrendezés kérdésében, a kolozsvári Nemzeti 
Színház fölsegélyezéséért és az Erdélyi Múze
um létrehozásáért." 

Villám Judit 

Pest megyében Cegléden nyílt meg az első ifjú
sági könyvtár, 1958. december 15-én. 

A gyermekek boldogan vették birtokukba a 
közel 2500 kötetes, halványzöld bútorokkal, ala
csony polcokkal berendezett, 36 négyzetméteres 
termet, amely a járási könyvtár külön bejáratú 
helyiségében kapott helyet. Térben és időben 
elkülönített kölcsönzéssel, heti 22 óra nyitvatar
tási idővel és egy gyermekkönyvtáros vezetésé
vel kezdte meg működését. 

Idővel a könyvtár helyszíne változott, állo
mánya gyarapodott és a technikai feltételek fo
kozatosan bővültek, javultak. Gyökeres változást 
az 1987-es év hozott: a gyermekkönyvtár egy 
eklektikus stílusú, műemlék jellegű polgári ház
ban kapott új otthont. Építészeti adottságai -
kisebb-nagyobb, egybenyitott helyiségek - le
hetővé tették, hogy funkciójukat tekintve is el
különüljenek terek, állományrészek. Ez a szép, 
patinás épület ma is a gyermekolvasók „mese
birodalma". 

Ötven év történéseit - örömeit, nehézségeit -
igyekeztünk méltóképpen ünnepelni, tartalmas 
rendezvénysorozattal és egy ünnepi kiadvány 
megjelentetésével, gondolva jelenlegi és egykori 
olvasóinkra. 

November 29-étől december 15-éig minden
nap programmal vártuk látogatóinkat. 

Aki eljött a Mikulásváró játszóházra, báb mű
sort láthatott, játszhatott irodalmi játékokat és 
kipróbálhatta kreativitását a kézműves foglalko
záson. Nagy élményt jelentett a Baba-mama Klub 
kis nebulóinak és édesanyjuknak Bogdán Dóra 
zenepedagógus játékos zenei foglalkozása. Ven
dégünk volt Boldizsár Ildikó mesekutató, író. 
Kedves, szuggesztív egyénisége azonnal elnyer
te a hallgatóság tetszését. Érdekes és tanulságos 
utazást tettünk a mesék világába. Fenyő D. 
György Kötelezők másképpen: ötletek és mód
szerek című előadására elsősorban a magyar 

szakos pedagógusokat és a könyvtáros kollégá
kat vártuk. Volt közönségtalálkozó a Zanzibár 
együttes tagjaival, és december 5-én egész nap 
Mikulás várta olvasóinkat: báboztunk, meséltünk, 
verseket mondtunk. 

Téged is vár a gyermekkönyvtár! programunk
ra a város valamennyi általános iskolájából egy 
első osztály kapott meghívást, más-más napra. 
A rendhagyó könyvtárbemutató mellett a kollé
gákkal egy bábelőadással leptük meg a kisdiá
kokat, akik nagy örömmel próbálták ki a bábo
kat, és ugyanilyen önfeledt lelkesedéssel, érdek
lődéssel lapozgatták a könyveket. Mindannyian 
kaptak egy általunk készített „mozgószemű hó
ember" könyvjelzőt. Bízunk benne, élményt je
lentett számukra az ott töltött idő. 

Azt reméljük, ha jól érezték magukat, hama
rosan visszajönnek szüleikkel, és rendszeres ol
vasóink, könyvtárlátogatóink lesznek. December 
13-án Luca napi játszóház várta a gyerekeket és 
szüleiket. 

A záró rendezvény december 15-én, hétfőn 
15 órakor kezdődött (1958-ban is december 15-
én, hétfőn délután három órakor volt az ifjúsági 
részleg megnyitója) a Kossuth Művelődési Köz
pont és Könyvtár kamaratermében. 

Sokan ünnepeltek velünk, olvasóink, régi 
kollégák, óvónők, pedagógusok, szülők, nagy
szülők, akik próbálják továbbra is őrizni a köny
vek „lélekmelegét" azzal is, hogy segítik mun
kánkat. 

Az ünnepségen került sor az olvasást népsze
rűsítő plakátverseny eredményhirdetésére és az 
Olvasóink írták című könyv bemutatására. 

Hogyan született ez az ünnepi kiadvány? 
Tavasszal pályázatot hirdettünk, a következő 
témákban vártuk az írásokat: 
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- a gyermekkönyvtárhoz fűződő emlék, tör
ténet, 

- a legkedvesebb olvasmányélmény, 
- bármilyen témában írt vers vagy prózai 

alkotás. 
Ennek anyagából állítottuk össze a kötetben 

megjelenő válogatást. 
A pályázatra beérkezett emlékezések azt pél

dázzák, nem múltak el nyomtalanul a gyermek
könyvtárban eltöltött órák. Az emlékmorzsák 
segítségével újraélhetjük a könyvtári foglalkozá

sok, rendezvények szép 
és meghitt pillanatait, a 
versenyek kedves emlé
keit, izgalmait. Az olva
sótáborokban feldolgo
zott történetek előadásá
nak lázas előkészületeit, 
a kirándulások vidám 
kalandjait, a táborok 
mindennapjainak jó han
gulatát. Visszaemlékezé
sek, amelyek mesélnek 
nekünk, felidézik a ko
rábbi gyermekkönyvtári 
épületeket, a cipőre köt
hető mamuszt, a nagy 
barna foteleket, ame
lyekben jó olvasni , 
könyvet lapozgatni... 

A kiadványban ol
vashatunk kedvenc ol
vasmányélményekről, 
amelyeknek olvasását 
ajánljuk másoknak, hogy 
ők is megismerhessék, 
megszerethessék. 

Fontosnak tartjuk az 
önkifejezés és az alko
tás iránti igény feléb
resztését. Az egyéni al
kotások megjelenteté
sével ez volt a célunk. 
Ebben a fejezetben 
szép és igaz története
ket olvashatunk szere
tetről, családról, barát
ságról, vagy gondola
tainkban messze járva 
elrepülhetünk a „ka
landok bolygójára", a 

mesék csodálatos birodalmába. 
Az ünnepség végén nem maradt el a születés

napi torta és a Boldog születésnapot című ismert 
dal közös éneklése sem. E szép napunk a gyer
mekkönyvtárban folytatódott, ahová a könyvtár 
nyugdíjas és egykori dolgozóit vártuk. Jó volt 
együtt lenni, beszélgetni, nosztalgiázni... 

így ünnepeltünk mi Cegléden, 2008 decem
berében 

Némedi Tivadarné 
gyermekkönyvtár-vezető 
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legfontosabb társadalmi változásokért emeltek 
szót: a magyar nyelv hivatalossá tételéért, az 
úrbérrendezés kérdésében, a kolozsvári Nemzeti 
Színház fölsegélyezéséért és az Erdélyi Múze
um létrehozásáért." 

Villám Judit 

Pest megyében Cegléden nyílt meg az első ifjú
sági könyvtár, 1958. december 15-én. 

A gyermekek boldogan vették birtokukba a 
közel 2500 kötetes, halványzöld bútorokkal, ala
csony polcokkal berendezett, 36 négyzetméteres 
termet, amely a járási könyvtár külön bejáratú 
helyiségében kapott helyet. Térben és időben 
elkülönített kölcsönzéssel, heti 22 óra nyitvatar
tási idővel és egy gyermekkönyvtáros vezetésé
vel kezdte meg működését. 

Idővel a könyvtár helyszíne változott, állo
mánya gyarapodott és a technikai feltételek fo
kozatosan bővültek, javultak. Gyökeres változást 
az 1987-es év hozott: a gyermekkönyvtár egy 
eklektikus stílusú, műemlék jellegű polgári ház
ban kapott új otthont. Építészeti adottságai -
kisebb-nagyobb, egybenyitott helyiségek - le
hetővé tették, hogy funkciójukat tekintve is el
különüljenek terek, állományrészek. Ez a szép, 
patinás épület ma is a gyermekolvasók „mese
birodalma". 

Ötven év történéseit - örömeit, nehézségeit -
igyekeztünk méltóképpen ünnepelni, tartalmas 
rendezvénysorozattal és egy ünnepi kiadvány 
megjelentetésével, gondolva jelenlegi és egykori 
olvasóinkra. 

November 29-étől december 15-éig minden
nap programmal vártuk látogatóinkat. 

Aki eljött a Mikulásváró játszóházra, báb mű
sort láthatott, játszhatott irodalmi játékokat és 
kipróbálhatta kreativitását a kézműves foglalko
záson. Nagy élményt jelentett a Baba-mama Klub 
kis nebulóinak és édesanyjuknak Bogdán Dóra 
zenepedagógus játékos zenei foglalkozása. Ven
dégünk volt Boldizsár Ildikó mesekutató, író. 
Kedves, szuggesztív egyénisége azonnal elnyer
te a hallgatóság tetszését. Érdekes és tanulságos 
utazást tettünk a mesék világába. Fenyő D. 
György Kötelezők másképpen: ötletek és mód
szerek című előadására elsősorban a magyar 

szakos pedagógusokat és a könyvtáros kollégá
kat vártuk. Volt közönségtalálkozó a Zanzibár 
együttes tagjaival, és december 5-én egész nap 
Mikulás várta olvasóinkat: báboztunk, meséltünk, 
verseket mondtunk. 

Téged is vár a gyermekkönyvtár! programunk
ra a város valamennyi általános iskolájából egy 
első osztály kapott meghívást, más-más napra. 
A rendhagyó könyvtárbemutató mellett a kollé
gákkal egy bábelőadással leptük meg a kisdiá
kokat, akik nagy örömmel próbálták ki a bábo
kat, és ugyanilyen önfeledt lelkesedéssel, érdek
lődéssel lapozgatták a könyveket. Mindannyian 
kaptak egy általunk készített „mozgószemű hó
ember" könyvjelzőt. Bízunk benne, élményt je
lentett számukra az ott töltött idő. 

Azt reméljük, ha jól érezték magukat, hama
rosan visszajönnek szüleikkel, és rendszeres ol
vasóink, könyvtárlátogatóink lesznek. December 
13-án Luca napi játszóház várta a gyerekeket és 
szüleiket. 
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Sokan ünnepeltek velünk, olvasóink, régi 
kollégák, óvónők, pedagógusok, szülők, nagy
szülők, akik próbálják továbbra is őrizni a köny
vek „lélekmelegét" azzal is, hogy segítik mun
kánkat. 

Az ünnepségen került sor az olvasást népsze
rűsítő plakátverseny eredményhirdetésére és az 
Olvasóink írták című könyv bemutatására. 

Hogyan született ez az ünnepi kiadvány? 
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- a gyermekkönyvtárhoz fűződő emlék, tör
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- a legkedvesebb olvasmányélmény, 
- bármilyen témában írt vers vagy prózai 

alkotás. 
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így ünnepeltünk mi Cegléden, 2008 decem
berében 

Némedi Tivadarné 
gyermekkönyvtár-vezető 
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vtaros 

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara - az 
idén először - a 2009/2010. tanévre levelező 
tagozaton is meghirdette az informatikus 
könyvtáros mesterképzési (MA) szakot, amely
re azok jelentkezhetnek, akik korábban egye
temi vagy az 1993. évi LXXX. törvény szerin
ti főiskolai könyvtáros vagy informatikus 
könyvtáros oklevelet szereztek. Természetesen 
azok is beadhatják jelentkezésüket, akik az idén, 
2009 júniusában informatikus könyvtáros alap
képzési (BA) szakon végeznek vagy egy másik 
szakon teljesítik az informatikus könyvtáros öt
ven kredites „minor" szak követelményeit. Fel
vételi elbeszélgetés lesz. A képzés humán infor
matika (tartalomszolgáltatás) szakiránnyal indul, 
időtartama négy félév. 

A kar a 2009/2010. tanévtől újból meghirdet
te a könyvtár-pedagógia tanár mesterképzési 
(MA) szakot is, egy másik tanár szakkal párosít
va. A levelező tagozatra korábban szerzett egye
temi vagy főiskolai tanári diploma birtokában, 
vagy ún. tanárképes alapképzési szakon szerzett 
BA vagy BSc diplomával lehet jelentkezni (felté
ve, ha a jelentkező rendelkezik informatikus könyv
táros oklevéllel is, vagy az alapképzés során elvé
gezte az ötven kredites alapképzési modult, azaz a 
„minor" szakot). 

A jelentkezés módjáról, a felvehető hallga
tók számáról, a költségtérítés összegéről és 
egyéb tudnivalókról a „Felsőoktatási felvételi 

tájékoztató. 2009. szeptemberben induló kép
zések - diplomásoknak" c. kötetben, leginkább 
a 319-322. és a 120. oldalon olvashatnak. A 
jelentkezés határideje: 2009. február 16. Ha
sonló rész le tességgel tá jékozódhatnak a 
www.felvi.hu honlapon. 

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara az 
előző évhez hasonlóan a 2009/2010-es tanévre 
levelező tagozaton is meghirdeti az informatikus 
könyvtáros alapképzési (BA) szakot, amelyre 
érettségi birtokában lehet jelentkezni. Felvételi 
vizsga nincs. A képzés költségtérítéses, időtarta
ma hat félév, a megszerezhető szakképzettség 
informatikus könyvtáros, a Magyar Akkreditációs 
Bizottság által támogatott webprogramozó szak
irányon. 

A jelentkezés módjáról, a felvehető hallgatók 
számáról, a költségtérítés összegéről és egyéb 
tudnivalókról a „Felsőoktatási felvételi tájékoz
tató. 2009. szeptemberben induló képzések -
érettségizetteknek" c. kötetből, főleg a 299-300. 
és a 136. oldalról, illetve a www.felvi.hu honlap
ról kaphatnak bővebb információkat. A jelentke
zés határideje: 2009. február 16. Várhatóan a 
nyári hónapokban pótfelvételire is lesz lehetőség. 

További részletesebb felvilágosítás a Debre
ceni Egyetem Informatikai Karának Könyvtár
informatikai Tanszékén kérhető, illetőleg a tan
szék honlapján rendszeresen közzétesszük a kép
zéssel kapcsolatos tudnivalókat: http://www  
.inf.unideb.hu/~bodai/kinformatika/ 

Tisztelettel várjuk a kollégákat egyetemün
kön! 

Debrecen, 2009. január 
Debreceni Egyetem Informatikai Kara 

Kulcsár Balázs Ironikus közelség című fotókiállítása 2009. február 20-áig tekinthető meg a Buda
pesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában (Budapest IX. kerület, Közraktár u. 4-6.). 
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Elöljáróban néhány szakmai életrajzi adat: 
Az Országos Széchényi 

Könyvtár Könyvtártudományi és 
Módszertani Központban (OSZK 
KMK) (1962-1974) először az 
oktatási osztályon tanította a 
szakirodalmi tájékoztatás c. tan
tárgyat, publikált is. Ezután a 
KMK-n belül átkerült a tudományos és szak
könyvtárak módszertani osztályára, majd ennek 
lett osztályvezetője. Itt kezdett el foglalkozni az 
akkor újdonságként felmerülő gépi adatfeldol
gozással és a korszerű indexelési eljárásokkal. 
Kezdetben az akkor elérhető technikákkal fog
lalkoztak (Balázs Sándorral társszerzőségben több 
kiadást megért könyvet írt a kézi lyukkártyák
ról), majd 1968-ban dolgozta ki a magyar könyv
tárak műszaki fejlesztési tervét az Országos 
Könyvtárügyi Tanács számára. E tervezet elvei 
ma is aktuálisak. 

UNESCO ösztöndíjasként 1972-ben tanul
mányutat tett az USA-ban, a nagygépes rendsze
rek témakörében, ezzel tágította látókörét, kuta
tási területe az információkereső nyelvek. 

1977 és 1984 között az ELTE BTK adjunk
tusa volt, a könyvtárszakon 1974-ben kezdte el 
tanítani az informatikai tárgyakat. Külső előadó
nak hívták a KLTE-re, főiskolákon is tanított. 
Utoljára az egri főiskolán. 

Doktori disszertációját klaszteranalízisből írta 
(clustering), amely egy matematikai statisztikai 
bázison nyugvó automatikus osztályozás. Elő
ször alkalmazta a klaszteranalízist a magyaror
szági könyvtári informatikai rendszerekben. 

Kandidátusi disszertációját Ismeretszervezés 
és szintaxis címen védte meg. Szakmai és 
könyvtárpolitikai témákban sok publikációja je
lent meg. 

1984 és 1992 között az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum (OPKM) igazgatóhelyet
tese, majd 1992-től 1997-ig főigazgatója volt. 
Kidolgozta a magyar nyelv szintaxisára a Precis 
indexelő nyelvet, mely szerint az OPKM-ben dol

goztak. Igazgatósága idején kezdte meg az 
OPKM a számítógépes rendszerének kialakítá
sát, a könyvtár dokumentumainak számítógépre 
vitelét. 

1990-től 1994-ig a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének (MKE) elnöke. Megszámlálhatat
lan mennyiségű egyesület és szervezet elnöke, 
illetve tagja. 

Szabó Ervin Emlékérmet, Füzéki István Em
lékérmet, majd 2004-ben Széchényi Ferenc-díjat 
kapott. 

Hon'áth Tiborral életem három időszakában 
volt hosszabb-rövidebb kapcsolatom. Először az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán, ahol tanárom, 
másodszor amikor az MKE elnöke, majd mikor 
az OPKM főigazgatója volt. így életének több 
szakaszában ismerhettem meg, mindig ugyanúgy: 
a kultúra elkötelezettjeként, és mint szuverén, 
saját benseje, szíve által irányított embert, aki 
nem azt teszi, amit elvárnak tőle, hanem igaza 
tudatában inkább vállalja a feszültséget akár az 
egész világgal szemben, és az igazságtalanság 
ellen felemeli a szavát. 

Először a kezdetekről kérdeztem. 
- Mit mondanál el ifjúkorodról? 
- 1935-ben születtem Érsekújváron. Apám

nak mondták, hogy adjon nyilatkozatot, hogy 
szlovák, de el van magyarosítva, azaz: reszlo-
vakizáljon. 

Azt mondta: nem. Erre 1946-ban, az infláció 
kellős közepén, átjöttek a szüleim. három gye
rekkel. A háborúban minden elpusztult. Kézi
csomaggal jöttünk át. Szolnokra mentünk, ott is 
érettségiztem azután a Verseghy Gimnáziumban 
1955-ben. Nagyon patinás gimnázium volt. 

Érettségi után jelentkeztem a bölcsészkarra, 
magyar-könyvtár szakra. Emlékszem még, hogy 
volt ott egy fiatal, debreceni tanár. Összebarát
koztunk, a jelentkezésem után behívott a tanári 
szobájába, és azt mondta: Te bolond, nem tu
dod, mit választasz! A nyomort! 

Tényleg ilyen voltam. Az anyagi dolgok ké
sőbb sem érdekeltek. Megszoktam a nyomort, 
így mentem a bölcsészkarra. Diplomámat 1959-
ben kaptam kézhez. Később tanulmányaimat két 
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területen folytattam: matematikai stúdiumokkal 
az ELTE TTK-n, majd a SZÁMALK jogelődjé
nél, az Országos Ügyvitelgépesítési Felügyelet
nél rendszerszervezést tanultam. 

Egyetemista koromban, 1956-ban nemzetőr
ként részt vettem a forradalomban, le is tartóz
tattak. A „jogi kari ellenforradalmárok" közé 
tartoztam, ahogy a fehér könyv harmadik kötete 
nevezett bennünket. Füzéki Istvánt, aki szintén 
ott volt, mellőlem lőtték agyon. Hogy pontosan 
hol, nem tudom, mert amikor lökdöstek, szegény 
Füzit kiemelhették, vagy elvitték robotolni Szi
bériába, vagy rögtön megölték. Az volt Füzéki 
legfőbb baja, hogy jól tudott oroszul. O akkor 
végzős volt, és visszabeszélt az orosz tisztnek. 
Sétált előttünk a ruszki, és mondogatta nekünk, 
hogy fasiszták vagyunk. O meg visszabeszélt. 
Remegett a szája. Füzéki Pista kissé zilált han
gon, gyorsan és indulatosan mondta: Héj, te vagy 
a fasiszta! Mit keresel az én hazámban! Vagy 
valami ilyeneket. Akkor még én is jobban tud
tam oroszul, úgyhogy megértettem. Az a gép
pisztolyos orosz nem szólt semmit, csak sétált 
előtte föl-le, és nem vette le a szemét róla. 

Nagyon örültem neki, amikor az öccse, Bá
lint, aki pszichiáter, egyetemistaként megkere
sett, hogy számoljak be, hogy mi történt a báty
jával. Elmondtam mindent. És amikor a rend
szerváltozás volt - vagy hogy hívjam - akkor 
megalapította ezt a díjat. Büszke vagyok rá, hogy 
én kaptam meg elsőnek. Ez volt a legfontosabb 
kitüntetésem. El kell mondanom, hogyan szaba
dultam: Halász Sándor vállalt garanciát értem; 
őt és családját még Szolnokról jól ismertem. 
Szabadulásom után arra kért, hogy ne politizál
jak és ne disszidáljak, mert akkor neki vége. 

Füzéki Bálinttal most is, e-mailben vagy tele
fonon, kapcsolatban vagyunk. Az idei díjkiosz
tásra már nem tudtam elmenni. Akkor vonultam 
be a kórházba. 

- Hogy vagy egészségileg? 
- Két infarktusom volt, szív- és érrendszeri 

bajaim, na meg amik ebből származnak. Volt 
egy súlyos műtétem, hármas bypass volt, három 
eret cseréltek le a szívemben. Nagy szerencsém 
volt az orvosokkal. A kardiológusom rendszere
sen befektet egy-egy kúrára, hogy átmossák az 
ereimet. Most néha köhögök. Ez azért van, mert 
a bypass-műtét után általában marad valami, hát 
ez nekem a vizesedés volt. Volt, amikor meg is 
csapoltak. Most már jobban vagyok. 
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Még valamit elmondanék az érzelmi életem
ről. Egyre inkább elegem van Budapestből. Leg
szívesebben elköltöznék egy jó levegőjű helyre, 
ahol erdő, ló, kutya van, szeretnék olyan helyre 
menni, ahol együtt vagyok a természettel. 

A probléma kettős: a megfelelő komfortot 
biztosítani kell; vezetékes víz, szennyvíz stb. 
szükséges. Ez Dörgicsén meglenne ugyan, de a 
probléma az, hogy orvos közelében kell lennem. 
Bármikor jöhet a betegség, és itt már ismernek 
az orvosok. Már mondtam, hogy leltári tárgy 
vagyok a kórházban. Amikor legutóbb voltam, 
olyan társaság verődött össze - mind halálos 
beteg, de egész napon át jókedvűek voltunk. Az 
egyik szobatárs Ausztráliából tért haza, nagyon 
súlyos beteg. A Corvin-köziekhez tartozott, 
Pongrácz Gergely csapatához. Nagyon kemény 
személy. Ha láttál még embert, akinél már sem
mi nem működik, az ő. Össze van szögecselve, 
nagy fájdalmai vannak, mégis nagyokat haho
táztunk. 

- Mi a véleményed a szakma mostani fejlődé
séről? 

- A könyvtárak jövője... Attól függ, hogy 
milyen lesz a kommunikáció. 

Egy biztos, hogy lesz, és erősödik, az is biz
tos, hogy egyre több olyan tudás halmozódik föl, 
amit tárolni kell valami módon. És el kell juttat
ni a felhasználóhoz valami módon. Ezt hívják 
könyvtárnak. 

Az teljesen mindegy, hogy kőbe vésték vagy 
milyen hordozón volt, papíron vagy hogyan tá
rolódik, az csak technika. 

Van egy nagyon fontos alapelv: bárkinek joga 
van bármely információhoz, a tudáshoz. Ez így 
nagyon szép, de még megvalósíthatatlan. Ugyanis 
ha valaki létrehoz hatalmas adatbázisokat hihe
tetlen költséggel, a másik meg ingyen használja 
- ez ma még megoldhatatlan. De efelé kell ten
dálnunk, tehát a hálózatok irányába. 

- Mint az OPIR? 
- Nálunk akkor így hívtuk az 1980-as évek

ben: OPIR (Országos Pedagógiai Információs 
Rendszer). De most gondolj a földkerekségre, 
tehát ahol az információ, a tudás keletkezett. 

Most ne dokumentumokban gondolkodjál, 
mert az csak hordozó. Hanem magát a tudást 
tárolni. Borzasztó nagy mennyiségben. Rendben 
van, lesz ott is valami szöveg, azt lehet tárolni. 
Másfelől ezekből a rettenetes nagy monumentá
lis tárakból hogyan választod ki a releváns in-
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formációt? A kérdés előre nem látható szempon
tokat is fölvet. Például: valaki fölfedezi a csoda
bogarat. A kérdés úgy szól, hogy hol szerepel. 
Nevekre, fogalmakra könnyebb keresni. Szerzői 
jogi problémákat is vethet föl mindez. Ezekkel 
sok gond lesz. 

Valószínűleg lesz olyan, amihez bárki szaba
don, sőt ingyen hozzáférhet, s lesz olyan, amiért 
fizetni kell. 

Nagyon-nagyon bonyolult, könnyű kimonda
ni az elveket. Joga van mindenkinek bármely 
tudás-szegmenshez. Ezt valósítsa meg valaki! 
Akartam mondani az előbb, hogy ez csak akkor 
valószínű, ha a mi kultúránk megy tovább. De 
itt az a veszély is fenyeget, hogy lesz egy óriási 
változás, Európát és az európai kultúrát leírják, 
pontosabban: leírja magát. És jönnek új népek, 
ambíciók, ötletek - csak Ázsiára gondolj, van is 
ott forrongás. Hát nem kell mondanom, hogy az 
emberiség nagy része nem érdekelt ebben, mert 
örül, ha nem hal éhen. 

Itt valami differenciált dolog lesz - én egyéb
ként nem bízom abban, hogy úgy, ahogy eddig, 
mi nagyon sokáig bírjuk. „Mi" - úgy értem, hogy 
európaiak, franciák, olaszok. Eddig a tisztelt 
gyarmatosítók azt gondolták, hogy megszedik 
magukat és kizsákmányolják ezeket a kis népe
ket, országokat - minket is - aztán, ha már jo
gilag nem tartható ez a konstrukció, akkor majd 
országukba elmegy a pária, és boldog lesz, ha 
szolgálhatja a volt rabtartóját - aki már nem akar 
semmit, csak az élvezetet; hedonistává vált. 

Azt bizonyítják a különböző európai orszá
gokban a mindenféle lázadások, hogy nem! Ok 
követelik a jogaikat - és miért ne? O török akar 
maradni Németországban is, meg mohamedán. 
Joga van hozzá. Bonyolult, de a nagy tendenci
ákat nézve ez így látszik. Valamikor elkezdtem 
foglalkozni a mohamedán vallással. Rájöttem 
arra, hogy az egy óriási kultúra. 

Ilyen körülmények között kell megteremteni 
azokat a helyeket, ahol a tudástárolás megy. És 
ez az átviteli hálózatokon bárhová eljut. Most 
már vezeték sem kell hozzá. Régen még volt 
határ, ameddig a madzag elment, addig. Most 
műholddal bárhol, bármi fogható. 

Ehhez képest a magyar könyvtárügy kicsit -
hogy úgy mondjam - szemellenzős. Mert az a 
pillanatnyi bajunk, hogy nincs pénzünk. 

- Ez nem csak pillanatnyi gond. 
- Jó, de most különösen. Ilyenkor mit tesz a 

jámbor magyar? Stratégiákban gondolkodik. Ez 
hatalmas ellentmondás. 

- És az iskolai könyvtárakról mi a vélemé
nyed? 

- Az biztos, hogy az iskolákban hozzáférést 
kell biztosítani az egész tudásanyaghoz. A kis 
településeken például az iskola más módon is 
kulturális centrum: olyan, ahová elmennek a 
község lakói más céllal is. Például az iskolákhoz 
köthetők a sportlétesítmények, zenei létesítmé
nyek és így tovább. Ez nagyon fontos lenne, hogy 
így működjön. 

Valamikor - még aktív koromban - az an
golok készítettek egy nagy vizsgálatot. Angli
ában össze akarták vonni az iskolákat, mert 
úgy olcsóbb. Akkor is a közgazdászok java
solták ezt. Falanszterek lettek volna az iskola 
helyett. Nem engedték. „Óh, mert az a mi is
kolánk!" Végül meg is hátrált ez a gondolat, 
nem járt sikerrel. Szerencsére a népben még 
működnek egészséges ösztönök. Megérzik, mit 
nem szabad megengedni. Legfeljebb valaki 
spórolt volna pénzt. 

Nézd meg csak a zenében, a szimfonikus 
zenekarainkat, alultápláltak. 

- Ez mit jelent? 
- Nincs pénz, nem tud tervezni. A fiam révén 

tudom ezt, hogy évekre előre kell tudni a prog
ramot. Azonban ha nem tudja, hogy az útikölt
séget honnan szerzi, akkor nem tud tervezni. 

- Csak pályázatok útján tudják megtenni. Es 
az késő. 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 január • 1 ~7 

http://www.opkm.hu/


területen folytattam: matematikai stúdiumokkal 
az ELTE TTK-n, majd a SZÁMALK jogelődjé
nél, az Országos Ügyvitelgépesítési Felügyelet
nél rendszerszervezést tanultam. 

Egyetemista koromban, 1956-ban nemzetőr
ként részt vettem a forradalomban, le is tartóz
tattak. A „jogi kari ellenforradalmárok" közé 
tartoztam, ahogy a fehér könyv harmadik kötete 
nevezett bennünket. Füzéki Istvánt, aki szintén 
ott volt, mellőlem lőtték agyon. Hogy pontosan 
hol, nem tudom, mert amikor lökdöstek, szegény 
Füzit kiemelhették, vagy elvitték robotolni Szi
bériába, vagy rögtön megölték. Az volt Füzéki 
legfőbb baja, hogy jól tudott oroszul. O akkor 
végzős volt, és visszabeszélt az orosz tisztnek. 
Sétált előttünk a ruszki, és mondogatta nekünk, 
hogy fasiszták vagyunk. O meg visszabeszélt. 
Remegett a szája. Füzéki Pista kissé zilált han
gon, gyorsan és indulatosan mondta: Héj, te vagy 
a fasiszta! Mit keresel az én hazámban! Vagy 
valami ilyeneket. Akkor még én is jobban tud
tam oroszul, úgyhogy megértettem. Az a gép
pisztolyos orosz nem szólt semmit, csak sétált 
előtte föl-le, és nem vette le a szemét róla. 

Nagyon örültem neki, amikor az öccse, Bá
lint, aki pszichiáter, egyetemistaként megkere
sett, hogy számoljak be, hogy mi történt a báty
jával. Elmondtam mindent. És amikor a rend
szerváltozás volt - vagy hogy hívjam - akkor 
megalapította ezt a díjat. Büszke vagyok rá, hogy 
én kaptam meg elsőnek. Ez volt a legfontosabb 
kitüntetésem. El kell mondanom, hogyan szaba
dultam: Halász Sándor vállalt garanciát értem; 
őt és családját még Szolnokról jól ismertem. 
Szabadulásom után arra kért, hogy ne politizál
jak és ne disszidáljak, mert akkor neki vége. 

Füzéki Bálinttal most is, e-mailben vagy tele
fonon, kapcsolatban vagyunk. Az idei díjkiosz
tásra már nem tudtam elmenni. Akkor vonultam 
be a kórházba. 

- Hogy vagy egészségileg? 
- Két infarktusom volt, szív- és érrendszeri 

bajaim, na meg amik ebből származnak. Volt 
egy súlyos műtétem, hármas bypass volt, három 
eret cseréltek le a szívemben. Nagy szerencsém 
volt az orvosokkal. A kardiológusom rendszere
sen befektet egy-egy kúrára, hogy átmossák az 
ereimet. Most néha köhögök. Ez azért van, mert 
a bypass-műtét után általában marad valami, hát 
ez nekem a vizesedés volt. Volt, amikor meg is 
csapoltak. Most már jobban vagyok. 
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Még valamit elmondanék az érzelmi életem
ről. Egyre inkább elegem van Budapestből. Leg
szívesebben elköltöznék egy jó levegőjű helyre, 
ahol erdő, ló, kutya van, szeretnék olyan helyre 
menni, ahol együtt vagyok a természettel. 

A probléma kettős: a megfelelő komfortot 
biztosítani kell; vezetékes víz, szennyvíz stb. 
szükséges. Ez Dörgicsén meglenne ugyan, de a 
probléma az, hogy orvos közelében kell lennem. 
Bármikor jöhet a betegség, és itt már ismernek 
az orvosok. Már mondtam, hogy leltári tárgy 
vagyok a kórházban. Amikor legutóbb voltam, 
olyan társaság verődött össze - mind halálos 
beteg, de egész napon át jókedvűek voltunk. Az 
egyik szobatárs Ausztráliából tért haza, nagyon 
súlyos beteg. A Corvin-köziekhez tartozott, 
Pongrácz Gergely csapatához. Nagyon kemény 
személy. Ha láttál még embert, akinél már sem
mi nem működik, az ő. Össze van szögecselve, 
nagy fájdalmai vannak, mégis nagyokat haho
táztunk. 

- Mi a véleményed a szakma mostani fejlődé
séről? 

- A könyvtárak jövője... Attól függ, hogy 
milyen lesz a kommunikáció. 

Egy biztos, hogy lesz, és erősödik, az is biz
tos, hogy egyre több olyan tudás halmozódik föl, 
amit tárolni kell valami módon. És el kell juttat
ni a felhasználóhoz valami módon. Ezt hívják 
könyvtárnak. 

Az teljesen mindegy, hogy kőbe vésték vagy 
milyen hordozón volt, papíron vagy hogyan tá
rolódik, az csak technika. 

Van egy nagyon fontos alapelv: bárkinek joga 
van bármely információhoz, a tudáshoz. Ez így 
nagyon szép, de még megvalósíthatatlan. Ugyanis 
ha valaki létrehoz hatalmas adatbázisokat hihe
tetlen költséggel, a másik meg ingyen használja 
- ez ma még megoldhatatlan. De efelé kell ten
dálnunk, tehát a hálózatok irányába. 

- Mint az OPIR? 
- Nálunk akkor így hívtuk az 1980-as évek

ben: OPIR (Országos Pedagógiai Információs 
Rendszer). De most gondolj a földkerekségre, 
tehát ahol az információ, a tudás keletkezett. 

Most ne dokumentumokban gondolkodjál, 
mert az csak hordozó. Hanem magát a tudást 
tárolni. Borzasztó nagy mennyiségben. Rendben 
van, lesz ott is valami szöveg, azt lehet tárolni. 
Másfelől ezekből a rettenetes nagy monumentá
lis tárakból hogyan választod ki a releváns in-
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formációt? A kérdés előre nem látható szempon
tokat is fölvet. Például: valaki fölfedezi a csoda
bogarat. A kérdés úgy szól, hogy hol szerepel. 
Nevekre, fogalmakra könnyebb keresni. Szerzői 
jogi problémákat is vethet föl mindez. Ezekkel 
sok gond lesz. 

Valószínűleg lesz olyan, amihez bárki szaba
don, sőt ingyen hozzáférhet, s lesz olyan, amiért 
fizetni kell. 

Nagyon-nagyon bonyolult, könnyű kimonda
ni az elveket. Joga van mindenkinek bármely 
tudás-szegmenshez. Ezt valósítsa meg valaki! 
Akartam mondani az előbb, hogy ez csak akkor 
valószínű, ha a mi kultúránk megy tovább. De 
itt az a veszély is fenyeget, hogy lesz egy óriási 
változás, Európát és az európai kultúrát leírják, 
pontosabban: leírja magát. És jönnek új népek, 
ambíciók, ötletek - csak Ázsiára gondolj, van is 
ott forrongás. Hát nem kell mondanom, hogy az 
emberiség nagy része nem érdekelt ebben, mert 
örül, ha nem hal éhen. 

Itt valami differenciált dolog lesz - én egyéb
ként nem bízom abban, hogy úgy, ahogy eddig, 
mi nagyon sokáig bírjuk. „Mi" - úgy értem, hogy 
európaiak, franciák, olaszok. Eddig a tisztelt 
gyarmatosítók azt gondolták, hogy megszedik 
magukat és kizsákmányolják ezeket a kis népe
ket, országokat - minket is - aztán, ha már jo
gilag nem tartható ez a konstrukció, akkor majd 
országukba elmegy a pária, és boldog lesz, ha 
szolgálhatja a volt rabtartóját - aki már nem akar 
semmit, csak az élvezetet; hedonistává vált. 

Azt bizonyítják a különböző európai orszá
gokban a mindenféle lázadások, hogy nem! Ok 
követelik a jogaikat - és miért ne? O török akar 
maradni Németországban is, meg mohamedán. 
Joga van hozzá. Bonyolult, de a nagy tendenci
ákat nézve ez így látszik. Valamikor elkezdtem 
foglalkozni a mohamedán vallással. Rájöttem 
arra, hogy az egy óriási kultúra. 

Ilyen körülmények között kell megteremteni 
azokat a helyeket, ahol a tudástárolás megy. És 
ez az átviteli hálózatokon bárhová eljut. Most 
már vezeték sem kell hozzá. Régen még volt 
határ, ameddig a madzag elment, addig. Most 
műholddal bárhol, bármi fogható. 

Ehhez képest a magyar könyvtárügy kicsit -
hogy úgy mondjam - szemellenzős. Mert az a 
pillanatnyi bajunk, hogy nincs pénzünk. 

- Ez nem csak pillanatnyi gond. 
- Jó, de most különösen. Ilyenkor mit tesz a 

jámbor magyar? Stratégiákban gondolkodik. Ez 
hatalmas ellentmondás. 

- És az iskolai könyvtárakról mi a vélemé
nyed? 

- Az biztos, hogy az iskolákban hozzáférést 
kell biztosítani az egész tudásanyaghoz. A kis 
településeken például az iskola más módon is 
kulturális centrum: olyan, ahová elmennek a 
község lakói más céllal is. Például az iskolákhoz 
köthetők a sportlétesítmények, zenei létesítmé
nyek és így tovább. Ez nagyon fontos lenne, hogy 
így működjön. 

Valamikor - még aktív koromban - az an
golok készítettek egy nagy vizsgálatot. Angli
ában össze akarták vonni az iskolákat, mert 
úgy olcsóbb. Akkor is a közgazdászok java
solták ezt. Falanszterek lettek volna az iskola 
helyett. Nem engedték. „Óh, mert az a mi is
kolánk!" Végül meg is hátrált ez a gondolat, 
nem járt sikerrel. Szerencsére a népben még 
működnek egészséges ösztönök. Megérzik, mit 
nem szabad megengedni. Legfeljebb valaki 
spórolt volna pénzt. 

Nézd meg csak a zenében, a szimfonikus 
zenekarainkat, alultápláltak. 

- Ez mit jelent? 
- Nincs pénz, nem tud tervezni. A fiam révén 

tudom ezt, hogy évekre előre kell tudni a prog
ramot. Azonban ha nem tudja, hogy az útikölt
séget honnan szerzi, akkor nem tud tervezni. 

- Csak pályázatok útján tudják megtenni. Es 
az késő. 
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- Igen. Ilyesmi van, és fura, jffg|§ 
nincs olyan kezekben, ahol lenne 
céltudatos törekvés az oktatást, a 
valódi kutatást támogatni és 
azért nem mondanék szavakat, 
mert nem az a jelentésük már... 

- Elkopott sok szónak a jelen
tése. 

- Sőt. Néha jön egy tudálékos 
magyarázó, valamelyik orgánum
ban, és azt sulykolná belém, hogy 
a művészet az közmegegyezés, 
vagy ilyesmi. Amit sokan szeret
nek, az a művészet. De ez nem 
így van. Annyira nem így van, 
hogy a művész az alkotása révén 
magával a léttel kerül kapcsolat
ba. 

- „Nem a való, hanem annak 
égi mása." 

- Igen. Ezt valaki vagy megér
ti, vagy nem. 

Gondolj olyan művekre, mint 
az Antigoné. Ma is jelent vala
mit, mert magával az emberrel 
kapcsolatban fogalmaz meg prob
lémákat, még ha nincs is megol
dás. Mert azóta is gyakran meg
írták a témát ilyen-olyan oldal
ról, mert felhívja a figyelmet, 
hogy: ember! Vannak ilyen kér
dések! 

- Mit tartasz a legfontosabb
nak a műveid közül? Az interneten 
azt találtam, hogy a kutatási témáidhoz kapcso
lódó tudományos dolgozataidnak a száma 126. 

- Természetesen a Könyvtárosok kéziköny
vét. Megemlítem azonban Futaiával és Papp Pis
tával írt cikkünket, a Könyvtári Figyelőben je
lent meg 1. Azt mondják, szakmánkban ezzel a 
cikkel kezdődött a rendszerváltás. 

Visszatérve a kézikönyvre: Papp Istvánnal 
együtt, közösen lefektetett alapelvek szerint 
bíztuk meg a szakma legjobbjait, és írtuk, il
letve írattuk meg az egyes fejezeteket, hoztuk 
létre az ötkötetes művet. Mint szerkesztők 
végig törekedtünk arra, hogy a belső szemlé
leti, gondolati egységet megteremtsük. Sajnos 
előfordult, hogy egyes részeket legszíveseb
ben újraírattunk volna, de a nyomdai határidő 
sürgetett. 

A könyv cél
ját az első kötet 
bevezetőjében 
írtuk le. - Idé
zem: „Negyven 
éve lassan, 
hogy napvilá
got látott Sallai 
István és Sebes
tyén Géza A 
könyvtáros ké
zikönyve című 
s z i n t é z i s e . 
K ö n y v t á r o s 
n e m z e d é k e k 
nőttek fel rajta, 
s nemzedéknyi idő telt el megjelenése óta. Óri-
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ási változásokat tapasztaltunk ez idő alatt a tár
sadalmi közlés természetében, a publikációk 
kezelésének eljárásában és technikáiban. Könyv
tárainkban e változások átalakították a szellemi 
alkotások feldolgozásának módjait és hozzáfér
hetővé tették az alkotások hasznosításának, köz
kinccsé tételének eddig nem is álmodott lehető
ségeit, miközben megmaradt a könyvtárak - vagy 
az ismeretgazdálkodás egyéb nevekkel illethető 
intézményei - évezredek óta változatlan felada
ta: az információs források megnyitása az embe
rek előtt. Időszerűvé vált újabb összegzést ké
szíteni."2 

A Könyvtárosok kézikönyvéről dióhéjban: Az 
első kötet alcíme: Alapvetés, a könyvtár- és in
formációtudomány alapjaival foglalkozik. A 
2001-ben közzétett második kötet alcíme: Feltá
rás és visszakeresés - témája az információk 
kezelésének, az ismeretszervezésnek a problema
tikája. A harmadik kötet, A könyvtárak rendsze
re, az ismeretgazdálkodás szervezeti formáit, 
intézményeit mutatja be. A negyedik kötet al
címének - Határterületek - megfelelően könyv
tári, információtudományi látószögből mutatja 
meg a kialakult tudományközi kapcsolatok terü
leteit és tartalmát, míg a 2003-ban megjelent 
ötödik kötet, a Segédletek, a könyvtárosság 
műveléséhez nélkülözhetetlen eszközöket, tájé
kozódási forrásokat adja közre. 

- Végezetül egy részt idézek az első kötetben 
található Horváth Tibor-tanulmány recenziójá
ból, és köszönöm az őszinte beszélgetést:3 

„Erőfeszítéseinek eredményeként teljesen 
szuverén, valóban »noch me da gewesen« mun
ka kerekedik ki tolla (írógépe, szövegszerkesztő
je) alól. Az a műveltségbeli felkészültség, amellyel 
Horváth olvasóját a tudományok mibenlététől a 
tudományrendszerek és a szöveg mibenlétén át 
az információ mibenlétéig elvezeti, gáncstalan: 
terjedelmes és elmélyült. S hadd tegyem még 
hozzá: a magyar értekező próza legjobb hagyo
mányait követi. 

1 FUTALA Tibor - HORVÁTH Tibor - PAPP István: 
Együttműködés vagy rendszerszervezés. = Könyvtári Fi
gyelő, 29. köt. 5. sz. 1983. p. 455-470. 
2 Horváth Tibor - Papp István: Könyvtárosok kézikönyve 
1. kötet. Bp. OSIRIS, 1999. p. 9. 

3 Futala Tibor: A Könyvtárosok kézikönyvéről. Nagy szak
mai merészség volt vállalkozni rá... = Könyv, Könyvtár, 
Könyvtáros, 2. sz. 2000. p. 10. 

Számomra is erős és tartós emlékezetű lett az 
az utazás, amelyben a szerző időben, szakmában 
és szakma körülötti térben részesített. És bizo
nyára az lesz más kollégák, köztük különösen 
azok számára is, akik a szakma tudományos alap
jairól már hallottak és olvastak egyet és mást. 
Egy jól ismert tárgy vagy jelenséghalmaz is le
het meglepően újszerű, ha még elhasználatlan 
nézőpontból mutatkozik meg vagy be, illetve in
nen nézvést korábban vallott hitek, nézetek és 
meggyőződések revíziójára késztet, vagy leg
alábbis kezdeményez efféle revíziót. Igen, szer
zőnknek éppen ez az újragondolásra ösztönző 
(sőt: esetenként egyenesen provokáló) képessége 
sem kerülheti el a recenzens figyelmét és elisme
rését. " 

Celler Zsuzsanna 

Több mint öt év telt el a Jászság bibliográ
fiája kiadása óta. Nagy érdeklődés kísérte 
annak megjelenését, további sorsát. 

Sok érdeklődő nagy örömére jól hasz
nálható segédeszköz a tanulók, kutatók szá
mára. 

Már a kiadvány megjelenésekor több 
hiányzó dokumentumra felhívták a könyv
tárosok figyelmét. Ezért a szerkesztők és a 
kiadók elhatározták, hogy az anyaggyűjtést 
tovább kell folytatni, s a mennyiségtől füg
gően „valamikor" kiadásra kerül az újabb 
kötet. Ez az idő most jött el. 

A Jászság könyvészete címmel megjelent 
az összeállítás. 

Szerkesztette: Gulyás Erzsébet 
Közreműködők: Csillik Katalin, Dobos 

László, Hasznos Rozália, Parti Csaba 
Lektor: Bényei Miklós 
A borítót tervezte: B. Jánosi Gyöngyi 
Technikai munkatárs: Lados Olivér 
Kiadók: Jászok Egyesülete Budapest, és 

a „Városi Könyvtárért" Alapítvány 
Megvásárolható a könyvtárban nyitvatar

tási időben, az előfizetők pedig átvehetik 
személyesen 

Fogyasztói ára: 2200 Ft 
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A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 7. fóru
mának szakosztályi üléseiről beérkezett jelenté
sek sikeres rendezvényekről tanúskodnak. 

A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi 
Szakosztály konferenciájára 
november 22-én került sor, 
az Erdélyi Múzeum-Egye
sület (EME) kutatóintéze
tének munkatársai mutat
koztak be. A kutatóintéze
tet Kovács András igazgató 
mutatta be. Ezt követően 
Biró Annamária, Bogdándi 
Zsolt, Fejér Tamás, Hegyi 
Géza, Ilyes Szilárd, Nagy Mihály Zoltán, Szász 
Anikó, W. Kovács András tartott előadást. Az elő
adásokat élénk érdeklődés és vita követte. A ren
dezvényt harrnmc-harmincöt fős hallgatóság kísér
te figyelemmel. A programot Keszeg Vilmos és 
Egyed Emese irányította. Ebben a keretben történt 
meg a Debüt-díjat megpályázó kutatók munkássá
gának kiértékelése. Az öt pályázatot a szakosztály 
munkatársaiból álló kuratórium értékelte. A 2008-
as debüt-díj nyertese Berecki Sándor és Ozsváth 
Imola. 

A Természettudományi Szakosztály szintén 
november 22-én tartotta meg az immár hagyo
mányossá vált őszi ülésszakát a kolozsvári Apá
czai Csere János Elméleti Líceumban, amelynek 
ez évi témája a napjainkban sokat vitatott globá
lis felmelegedés volt. A hetedik plenáris előadá
son az előadók különböző megközelítésben is
mertették a globális felmelegedés hatásait a kör
nyezetre, a növények életműködésére, az éghaj
latváltozásra, a vízkészletre és a biodiverzitásra, 
ugyanakkor megismerhettük a jelenséget a ve
gyészek és a fizikusok szemszögéből, valamint 
kapcsolatát az energetikával, végül az északnyu

gati régióban zajló környezeti infrastruktúra-fej
lesztésről esett szó. 

A továbbiakban az éves kutatási eredménye
ket mutatták be poszter formájában, húsz posztert 
állítottak ki. Úgy az előadások, mint a posz
terbemutatók nagy érdeklődésnek örvendtek. A kö
rülbelül hatvanöt résztvevő nagy figyelemmel kö
vette a bemutatott előadásokat, illetve aktívan be
kapcsolódott az előadásokat követő vitába is. 

Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szak
osztály A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 
égisze alatt rendezte meg november 20. és 22. 
között Csíkszeredában a XII. Erdélyi Orvos
napokat, a szakosztály állandó őszi konferenciá
ját . Társszervező volt a Hargita Megyei 
Orvoskollégium, a Csíkszeredai Megyei Sürgős
ségi Kórház és a Kolozsvári Akadémiai Bizott
ság. A rendezvényen kétszáznegyven orvos vett 
részt. A háromnapos rendezvény lehetőséget biz
tosított a család- és szakorvos kollégák számára, 
hogy magyar nyelven magas tudományos szín
vonalú továbbképző előadásokon vegyenek részt. 
A konferenciát az Orvoskollégium 12 kredit-
pontra értékelte. Öt témakörben zajlottak az elő
adások: sebészet, nukleáris medicina, bőrgyó
gyászat, belgyógyászat, kardiológia. 

A Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudomá
nyi Szakosztály előadásai két szekcióban zajlottak. 

A Jogtudományi szekció a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemmel (EMTE) közösen 
szervezte a Sipos István Emlékülést, amelynek 
helyszíne a Sapientia EMTE Óváry terme volt. 
Megnyitó beszédet Egyed Ákos, az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület elnöke, valamint Tonk Márton, 
a Sapientia EMTE kolozsvári karának dékánja 
tartott, mindketten kifejezve abbéli örömüket, 
hogy külön jogi témájú ülésszak is indult. A 
rendezvény a Sipos Istvánról szóló megemléke
ző beszéddel kezdődött, akinek kutatói tevékeny
ségét, oktatói munkásságát, elkötelezettségét 
Deák Attila méltatta. Ezt követően hét színvona
las előadás hangzott el különböző témakörökben 
a jogtudomány területéről. 

A szekcióülés Szász Alpár Zoltánnak, a IV. 
Szakosztáy elnökének zárszavával fejeződött be, 
aki szintén kiemelte a Sipos István emlékének 
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szentelt tudományos ülésszak rendhagyó jelle
gét, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetke
zőkben is sikerül majd az EME keretében lehe
tőséget nyújtani a romániai magyar jogászok ku
tatásainak bemutatására. 

Az eseményen részt vettek a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) Jogtudományi Ka
rának hallgatói, a Jurátus Kör tagjai, a jogász 
szakma képviselői, egyetemi oktatók, Sipos Ist
ván volt tanítványai és más érdeklődők. A jelen
levők között Veress Ernőd szétosztotta a Romá
niai Magyar Jogtudományi Közlöny legfrissebb 
számát és bemutatta a Sipos István emlékkötetet. 

A Közgazdaságtudományi Szekció a BBTE Köz
gazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának épü
letében tartotta 
szakmai rendezvé
nyét november 22-
én. A tudományos 
konferencián hét 
tanulmány bemu
tatására került sor, 
amelyek a közgaz-
daságtudomány 
különböző terüle
teit érintették A 
r e n d e z v é n y e n 
részt vevők száma 
huszonkettő volt. 

Az előadások 
témája nagyon 
szélest skálán mozgott: a GEM-46 nemzetközi 
kutatási pályázat 2007-es évre vonatkozó főbb 
eredményeinek ismertetése, a foglalkoztatás prob
lémája egy adott térség szintjén; a CLAVIER-
kutatásban született részeredmények bemutatá
sa; romániai régiók átfogó elemzése és az egyes 
régiók gazdasági szerkezetének hatása a verseny
képesség alakulására; illetve ennek szerves foly
tatásaként a versenyképesség főbb tényezőinek 
hatása, valamint a vállalati csődelőrejelzés mód
szertani kérdései, példákon keresztül alkalmazva. 

A színvonalas dolgozatok és a jó bemutatá
sok nagy érdeklődést váltottak ki, több kérdés és 
hozzáfűzés fogalmazódott meg a hallgatóság ré
széről. A bemutatott dolgozatok úgy szakmai 
szempontból, mint formailag igényességet mu
tattak, ami biztató a jövőre vonatkozóan is. 

A Műszaki Tudományok Szakosztály immár 
kilencedik alkalommal szervezett tudományos 
ülésszakot november 22-én. Ezzel fórumot 

kíván(t) biztosítani valamennyi műszaki tudo
mányág kutatóműhelyének, kutatási eredménye
inek bemutatására. A házigazda a Sapientia 
EMTE volt, a Bocskai-ház kis előadótermében, 
Kolozsvárt. 

A szekcióüléseket Gyenge Csaba akadémi
kus (EME alelnök, KME, Kolozsvár), Varga Béla 
(BTE, Brassó), Csibi Vencel (a Kolozsvári Aka
démiai Bizottság alelnöke, az EMT alelnöke, Ko
lozsvár) és Máté Márton (EMTE tanszékvezető, 
Marosvásárhely) egyetemi tanárok elnökölték, ha
zai vendégük volt Maros Dezső akadémikus. 

Az idei fórumon az együttműködéseket, az 
intézményközi kutatások hatékonyságát emelték 
ki a közös kutatási projektek eredményeinek be

mutatásával, de 
ugyanakkor be
tekintést nyer
hettünk az e-
gyes kutatómű
helyek munká
lataiba, a leg
újabb eredmé
nyeik számba
vételével. A hu
szonhét kutató 
munkájának e-
redményét ti
zenhat dolgozat 
foglalta össze. 
A rendezvé

nyen nyolc egyetem képviseltette magát. A cso
portos kutatásokban jelen voltak a fiatal mérnö
kök, egyetemi hallgatók is. 

Az előadások zömét a környezetszennyező
dés és a környezetbarát technológiák kutatásai 
képezték, mint például a környezetbarát techno
lógiák a gépgyártásban; a hengerfejpakolás me
chanikai tulajdonságai mint környezetvédelmi 
tényezők; a felhabzó festékek végeselemes mo
dellezése. Ugyanakkor hallhattunk az amaránt 
magyarországi termesztésének gépesítéséről, az 
acélszerkezetek tűzvédelmi tervezéséről, az ipari 
elszívó rendszerek gazdaságos üzemeltetésének 
kutatásáról, a lézeres felületkezelések hatásának 
elemzéséről, a cink-alumínium ötvözetek átala
kulásának vizsgálatairól, a kalickás indukciós 
motor vektoriális szabályozásáról, a térmecha
nizmusok dinamikai kiegyensúlyozásának opti
malizálásáról, az állapotbecslési technikákról a 
robot navigációs alkalmazásánál, valamint a 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 január - 2 1 



6m 

dagvar Tud >many 
vapja j 
órama 

m ' i*«4 o I ír i"« f; n h pf £ f l | ] l ö 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 7. fóru
mának szakosztályi üléseiről beérkezett jelenté
sek sikeres rendezvényekről tanúskodnak. 

A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi 
Szakosztály konferenciájára 
november 22-én került sor, 
az Erdélyi Múzeum-Egye
sület (EME) kutatóintéze
tének munkatársai mutat
koztak be. A kutatóintéze
tet Kovács András igazgató 
mutatta be. Ezt követően 
Biró Annamária, Bogdándi 
Zsolt, Fejér Tamás, Hegyi 
Géza, Ilyes Szilárd, Nagy Mihály Zoltán, Szász 
Anikó, W. Kovács András tartott előadást. Az elő
adásokat élénk érdeklődés és vita követte. A ren
dezvényt harrnmc-harmincöt fős hallgatóság kísér
te figyelemmel. A programot Keszeg Vilmos és 
Egyed Emese irányította. Ebben a keretben történt 
meg a Debüt-díjat megpályázó kutatók munkássá
gának kiértékelése. Az öt pályázatot a szakosztály 
munkatársaiból álló kuratórium értékelte. A 2008-
as debüt-díj nyertese Berecki Sándor és Ozsváth 
Imola. 

A Természettudományi Szakosztály szintén 
november 22-én tartotta meg az immár hagyo
mányossá vált őszi ülésszakát a kolozsvári Apá
czai Csere János Elméleti Líceumban, amelynek 
ez évi témája a napjainkban sokat vitatott globá
lis felmelegedés volt. A hetedik plenáris előadá
son az előadók különböző megközelítésben is
mertették a globális felmelegedés hatásait a kör
nyezetre, a növények életműködésére, az éghaj
latváltozásra, a vízkészletre és a biodiverzitásra, 
ugyanakkor megismerhettük a jelenséget a ve
gyészek és a fizikusok szemszögéből, valamint 
kapcsolatát az energetikával, végül az északnyu

gati régióban zajló környezeti infrastruktúra-fej
lesztésről esett szó. 

A továbbiakban az éves kutatási eredménye
ket mutatták be poszter formájában, húsz posztert 
állítottak ki. Úgy az előadások, mint a posz
terbemutatók nagy érdeklődésnek örvendtek. A kö
rülbelül hatvanöt résztvevő nagy figyelemmel kö
vette a bemutatott előadásokat, illetve aktívan be
kapcsolódott az előadásokat követő vitába is. 

Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szak
osztály A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 
égisze alatt rendezte meg november 20. és 22. 
között Csíkszeredában a XII. Erdélyi Orvos
napokat, a szakosztály állandó őszi konferenciá
ját . Társszervező volt a Hargita Megyei 
Orvoskollégium, a Csíkszeredai Megyei Sürgős
ségi Kórház és a Kolozsvári Akadémiai Bizott
ság. A rendezvényen kétszáznegyven orvos vett 
részt. A háromnapos rendezvény lehetőséget biz
tosított a család- és szakorvos kollégák számára, 
hogy magyar nyelven magas tudományos szín
vonalú továbbképző előadásokon vegyenek részt. 
A konferenciát az Orvoskollégium 12 kredit-
pontra értékelte. Öt témakörben zajlottak az elő
adások: sebészet, nukleáris medicina, bőrgyó
gyászat, belgyógyászat, kardiológia. 

A Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudomá
nyi Szakosztály előadásai két szekcióban zajlottak. 

A Jogtudományi szekció a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemmel (EMTE) közösen 
szervezte a Sipos István Emlékülést, amelynek 
helyszíne a Sapientia EMTE Óváry terme volt. 
Megnyitó beszédet Egyed Ákos, az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület elnöke, valamint Tonk Márton, 
a Sapientia EMTE kolozsvári karának dékánja 
tartott, mindketten kifejezve abbéli örömüket, 
hogy külön jogi témájú ülésszak is indult. A 
rendezvény a Sipos Istvánról szóló megemléke
ző beszéddel kezdődött, akinek kutatói tevékeny
ségét, oktatói munkásságát, elkötelezettségét 
Deák Attila méltatta. Ezt követően hét színvona
las előadás hangzott el különböző témakörökben 
a jogtudomány területéről. 

A szekcióülés Szász Alpár Zoltánnak, a IV. 
Szakosztáy elnökének zárszavával fejeződött be, 
aki szintén kiemelte a Sipos István emlékének 
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szentelt tudományos ülésszak rendhagyó jelle
gét, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetke
zőkben is sikerül majd az EME keretében lehe
tőséget nyújtani a romániai magyar jogászok ku
tatásainak bemutatására. 

Az eseményen részt vettek a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) Jogtudományi Ka
rának hallgatói, a Jurátus Kör tagjai, a jogász 
szakma képviselői, egyetemi oktatók, Sipos Ist
ván volt tanítványai és más érdeklődők. A jelen
levők között Veress Ernőd szétosztotta a Romá
niai Magyar Jogtudományi Közlöny legfrissebb 
számát és bemutatta a Sipos István emlékkötetet. 

A Közgazdaságtudományi Szekció a BBTE Köz
gazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának épü
letében tartotta 
szakmai rendezvé
nyét november 22-
én. A tudományos 
konferencián hét 
tanulmány bemu
tatására került sor, 
amelyek a közgaz-
daságtudomány 
különböző terüle
teit érintették A 
r e n d e z v é n y e n 
részt vevők száma 
huszonkettő volt. 

Az előadások 
témája nagyon 
szélest skálán mozgott: a GEM-46 nemzetközi 
kutatási pályázat 2007-es évre vonatkozó főbb 
eredményeinek ismertetése, a foglalkoztatás prob
lémája egy adott térség szintjén; a CLAVIER-
kutatásban született részeredmények bemutatá
sa; romániai régiók átfogó elemzése és az egyes 
régiók gazdasági szerkezetének hatása a verseny
képesség alakulására; illetve ennek szerves foly
tatásaként a versenyképesség főbb tényezőinek 
hatása, valamint a vállalati csődelőrejelzés mód
szertani kérdései, példákon keresztül alkalmazva. 

A színvonalas dolgozatok és a jó bemutatá
sok nagy érdeklődést váltottak ki, több kérdés és 
hozzáfűzés fogalmazódott meg a hallgatóság ré
széről. A bemutatott dolgozatok úgy szakmai 
szempontból, mint formailag igényességet mu
tattak, ami biztató a jövőre vonatkozóan is. 

A Műszaki Tudományok Szakosztály immár 
kilencedik alkalommal szervezett tudományos 
ülésszakot november 22-én. Ezzel fórumot 

kíván(t) biztosítani valamennyi műszaki tudo
mányág kutatóműhelyének, kutatási eredménye
inek bemutatására. A házigazda a Sapientia 
EMTE volt, a Bocskai-ház kis előadótermében, 
Kolozsvárt. 

A szekcióüléseket Gyenge Csaba akadémi
kus (EME alelnök, KME, Kolozsvár), Varga Béla 
(BTE, Brassó), Csibi Vencel (a Kolozsvári Aka
démiai Bizottság alelnöke, az EMT alelnöke, Ko
lozsvár) és Máté Márton (EMTE tanszékvezető, 
Marosvásárhely) egyetemi tanárok elnökölték, ha
zai vendégük volt Maros Dezső akadémikus. 

Az idei fórumon az együttműködéseket, az 
intézményközi kutatások hatékonyságát emelték 
ki a közös kutatási projektek eredményeinek be

mutatásával, de 
ugyanakkor be
tekintést nyer
hettünk az e-
gyes kutatómű
helyek munká
lataiba, a leg
újabb eredmé
nyeik számba
vételével. A hu
szonhét kutató 
munkájának e-
redményét ti
zenhat dolgozat 
foglalta össze. 
A rendezvé

nyen nyolc egyetem képviseltette magát. A cso
portos kutatásokban jelen voltak a fiatal mérnö
kök, egyetemi hallgatók is. 

Az előadások zömét a környezetszennyező
dés és a környezetbarát technológiák kutatásai 
képezték, mint például a környezetbarát techno
lógiák a gépgyártásban; a hengerfejpakolás me
chanikai tulajdonságai mint környezetvédelmi 
tényezők; a felhabzó festékek végeselemes mo
dellezése. Ugyanakkor hallhattunk az amaránt 
magyarországi termesztésének gépesítéséről, az 
acélszerkezetek tűzvédelmi tervezéséről, az ipari 
elszívó rendszerek gazdaságos üzemeltetésének 
kutatásáról, a lézeres felületkezelések hatásának 
elemzéséről, a cink-alumínium ötvözetek átala
kulásának vizsgálatairól, a kalickás indukciós 
motor vektoriális szabályozásáról, a térmecha
nizmusok dinamikai kiegyensúlyozásának opti
malizálásáról, az állapotbecslési technikákról a 
robot navigációs alkalmazásánál, valamint a 
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minőségirányítási rendszerekről. A témák széles 
skáláját hangsúlyozták az igen érdekes záró elő
adások is: a Biblia mint inspirációs forrás a 
vallásos építészetben, a bábos toronyórák, a kí
sérletező tudományok képjelei, s a hatékony ter
mékfejlesztés. 

Az előadások heterogén volta nem törte meg 
a rendezvény folyamatos szakmai párbeszédét és 
az előadásokat követő élénk eszmecserét, mely 
az egymás munkája iránti őszinte érdeklődést is 
tükrözte, illetve a további kapcsolatkialakítások
nak, együttműködéseknek adott teret, főleg a 
műszaki tudományok határterületein. 

A Matematika és Informatika Szakosztály a 
Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Farkas 
Gyula Egyesülettel, a Matlapot működtető Radó 
Ferenc Matematika Művelő Társasággal, a 
Babes-Bolyai Tudományegyetem Matematika-
informatika Karával, valamint a Sapientia Tudo
mányegyetemmel közösen rendezett tudományos 
ülésszakot november 14-én, melyen összesen 15 
előadás hangzott el. 

Miként a múlt években, az idei rendezvényt 
is a kolozsvári matematika egy jelentős sze
mélyiségére történő megemlékezéssel kapcsol
ták egybe. így idén Réthy Mórra emlékeztek 
születése százhatvanadik évfordulója alkalmával. 
Két előadás Réthy Mór, a Kolozsvári Egyete
men a XIX. végén tevékenykedő professzor élet
pályáját mutatta be. A rendezvény díszvendégei, 
Császár Ákos budapesti és Daróczy Zoltán deb
receni akadémikusok, az átló nélküli poliéderek
ről, valamint a közép fogalmáról tartottak elő
adást. Hét előadáson szakosztályuk tagjai saját 
kutatási eredményeiket mutatták be. 

A rendezvény keretében sor került a kiváló 
középiskolai tanároknak odaítélt három Farkas 
Gyula-emlékérem átnyújtására is. 

Az Agrártudományi Szakosztály a marosvá
sárhelyi Sapientia EMTE koronkai campusának 
előadótermében tartotta meg szakosztályi elő
adássorozatát november 22-én, a meghirdetett 
műsor szerint. 

A szakosztályi elnök, Jakab Sámuel, megnyi
tó beszéde után a plenáris előadásokkal folytató
dott a rendezvénysorozat, két szekcióban. A 
növénytermesztés szekcióban az előadások a 
következő témákat érintették: a Zeolitos vulkáni 
tufa hatása a talaj szerkezetességére és az alma
termés minőségére; a talaj előkészítési munkák 
hatása különböző talajmegmunkálás esetén; a 

körte hibridek termőre fordulása; az almafajták 
kötésképessége; a lombtrágyázás előnyei; a hor-
monkezeléses gyökereztetés előnyei; a csemege
kukorica koraisága; a birs gyümölcs szüret előtti 
öntözésének fontossága; egy biokert bemutatása 
és annak illusztrálása, hogy kis helyen miként 
lehet bő termést elérni a növények társítására 
való odafigyeléssel, valamint a fűszer- és gyógy
növénykert fontossága. Az állattenyésztés szek
cióban a következő témák hangzottak el: a lóte
nyésztés története és az Erdélyi nemesítések, 
kiemelve e haszonállatok sokoldalú használását; 
a hegyitarka tejelő tehenészet optimális nagysá
ga, valamint a környezeti, ökológiai helyzetet 
hatása a hód populáció elterjedésére. 

Az előadásokat több mint harmincöt résztve
vő hallgatta nagy figyelemmel és érdeklődéssel. 
A szekcióvezetők hozzászólásai kiemelték a 
kutatások célját és hozzájárulását az agrártudo
mány fejlődéséhez. 

Köszönet mindazoknak, akik vállalták az ak
tív részvételt, s tartalmas, színvonalas előadá
sokkal méltón járultak hozzá a tudomány napja 
ünnepléséhez. 

Erdélyi tudományos 
18 * 0 ff * í É *S 

frozgyújtemenvek 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság 2008. november 21-én 
nyitotta meg A Magyar Tudomány Napja Er
délyben című rendezvénysorozatát a Protestáns 
Teológiai Intézet dísztermében. 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 7. 
fórumának kiemelt témája volt az erdélyi ma
gyar közgyűjtemények helyzete, különös tekintet
tel az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményeire. 
Ezen gyűjtemények sorsa és jelenlegi állapotának 
felmérése a százötvenedik jubileumi év előkészítő 
munkálatainak is fontos feladata. Méltán nevezhe
tő talán a legvitatottabb s a legösszetettebb kérdés
körnek a ránk maradt erdélyi magyar közgyűjte
mények egykori szerepe, az elkobzott gyűjtemé
nyek helyzete, közjogi státusa, a magyar közössé
gek tulajdonjogának elismeréséhez való ragaszko
dás, a magyar közgyűjtemények mint történeti 
nemzeti kulturális örökségek sorsa. 

Egyed Ákos elnök nyitóbeszédében rámuta
tott a közgyűjtemények alaposabb megismerésé
nek gyakorlati jelentőségére: a tudományos ku-
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tatás segítése a tájékoztatás-tájékozódás javítása 
által. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy ma
gyar gyűjteményeket nemcsak a most meghívott 
intézmények gondoznak, s azt, hogy az erdélyi 
magyar, román, szász, örmény, zsidó örökségek 
egymással sok szállal összefüggenek, egymást 
kiegészítik. Ugyanakkor ismertette, hogy az EME 
jövő évre tervezett, jubileumi kiadványai közt 
szerepel az egyesületünk közgyűjteményeit szám
ba vevő tanulmánykötet is, melynek felkért szer
zői vállalták az előadást a plénumon. Kiemelte 
azt a közismert tényt, hogy az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kezdettől fogva az 1950. évi önké
nyes feloszlatásáig az erdélyi magyar kulturális 
örökség különféle emlékanyagának gyűjtését te
kintette a legfőbb feladatának. A tudatos és ki
tartó gyűjtőmunka eredményeként összeállt köz
gyűjteményeknek döntő szerepük volt abban, 
hogy 1872-ben Kolozsvárt létesülhetett Magyar
ország második tudományegyeteme. Az egyetem 
oktató és nevelő munkájának elősegítésére az 
EME átadta gyűjteményeit használatra az egye
temnek, tulajdonjoga fenntartása mellett. Ez a 
nagy gyűjtemény azonban a hatalomváltozás után 
sem került vissza az EME-hez, sőt 1950-ben a 
saját irattárát is elkobozta a kommunista hata

lom. Ezek miatt Erdély legnagyobb gyűjteménye 
szétszórt, s helyzete rendezetlen. 

Görömbei András, a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) Magyar Tudományosság Kül
földön Elnöki Bizottságának elnöke előadásában 
az Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban 
c. kötet kapcsán a nemzettudatról, illetve a nem
zeti önismerettel való foglalkozás fontosságáról 
beszélt. Nemzettudatunk történetét áttekintve 
felsorolt néhány válságos pillanatot, hangsúlyozta 
elmélyítésének fontosságát annak érdekében, 

hogy pontosan lássuk helyünket, lehetőségein
ket. Kiemelte a nemzettudat színességét, ugyan
is nemcsak a magyarországi magyaroknak, ha
nem a kisebbségben vagy a nagyvilágban szét

szórva élőknek is magyar nemzettudatuk van. 
Értékes gondolatot fogalmazott meg, miszerint a 
globalizációt pozitívumként is fel lehet fogni, ha 
általa képesek vagyunk olyan nemzetté emelked
ni, amely él a határtalanítás lehetőségeivel a 
szellemi életben, ellenségeskedés nélkül. Erköl
csi és szellemi tartalékainkat fel kell használ
nunk a nemzet megmaradására, meg kell őriz
nünk méltóságunkat, mert nem vagyunk keve
sebbek, mint mások. Végül pedig azt kívánta, 
hogy az előadásokban számba vett értékek is 
segítsék a nemzet felemelkedését. 

Köszöntő beszédet mondott Bitskey István, a 
Debreceni Akadémiai Bizottság újonnan megvá
lasztott elnöke, kiemelve az intézményeink kö
zötti jó együttműködést, amelyet a továbbiakban 
is szeretne szorgalmazni. Rövid üdvözlő beszé
dében Vargáné Szűcs Edit, a Debreceni Egye
tem Műszaki Karának dékánja is a szakmai kap
csolatok fontosságát hangsúlyozta. 

A továbbiakban a plenáris ülésszak előadásai 
következtek. 

Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum 
igazgatója nyitotta meg a plenáris előadások 
sorát, hangsúlyozva, hogy nem lehet eleget be
szélni a magyar kulturális közgyűjteményekről. 
A csíkszeredai Mikó-vár gyönyörű műemléképü
letében található intézmény, a Csíki Székely 
Múzeum gyűjteményeit mutatta be. Röviden 
beszélt a múzeum alintézményeiről: a zsögödi 
Nagy Imre Emlékház és Galériáról, a Tusnádon 
lévő Borvízmúzeumról. Bemutatta a múzeum 
néprajzi gyűjteményeit, amelyeket a fa-, kerá-
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minőségirányítási rendszerekről. A témák széles 
skáláját hangsúlyozták az igen érdekes záró elő
adások is: a Biblia mint inspirációs forrás a 
vallásos építészetben, a bábos toronyórák, a kí
sérletező tudományok képjelei, s a hatékony ter
mékfejlesztés. 

Az előadások heterogén volta nem törte meg 
a rendezvény folyamatos szakmai párbeszédét és 
az előadásokat követő élénk eszmecserét, mely 
az egymás munkája iránti őszinte érdeklődést is 
tükrözte, illetve a további kapcsolatkialakítások
nak, együttműködéseknek adott teret, főleg a 
műszaki tudományok határterületein. 

A Matematika és Informatika Szakosztály a 
Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Farkas 
Gyula Egyesülettel, a Matlapot működtető Radó 
Ferenc Matematika Művelő Társasággal, a 
Babes-Bolyai Tudományegyetem Matematika-
informatika Karával, valamint a Sapientia Tudo
mányegyetemmel közösen rendezett tudományos 
ülésszakot november 14-én, melyen összesen 15 
előadás hangzott el. 

Miként a múlt években, az idei rendezvényt 
is a kolozsvári matematika egy jelentős sze
mélyiségére történő megemlékezéssel kapcsol
ták egybe. így idén Réthy Mórra emlékeztek 
születése százhatvanadik évfordulója alkalmával. 
Két előadás Réthy Mór, a Kolozsvári Egyete
men a XIX. végén tevékenykedő professzor élet
pályáját mutatta be. A rendezvény díszvendégei, 
Császár Ákos budapesti és Daróczy Zoltán deb
receni akadémikusok, az átló nélküli poliéderek
ről, valamint a közép fogalmáról tartottak elő
adást. Hét előadáson szakosztályuk tagjai saját 
kutatási eredményeiket mutatták be. 

A rendezvény keretében sor került a kiváló 
középiskolai tanároknak odaítélt három Farkas 
Gyula-emlékérem átnyújtására is. 

Az Agrártudományi Szakosztály a marosvá
sárhelyi Sapientia EMTE koronkai campusának 
előadótermében tartotta meg szakosztályi elő
adássorozatát november 22-én, a meghirdetett 
műsor szerint. 

A szakosztályi elnök, Jakab Sámuel, megnyi
tó beszéde után a plenáris előadásokkal folytató
dott a rendezvénysorozat, két szekcióban. A 
növénytermesztés szekcióban az előadások a 
következő témákat érintették: a Zeolitos vulkáni 
tufa hatása a talaj szerkezetességére és az alma
termés minőségére; a talaj előkészítési munkák 
hatása különböző talajmegmunkálás esetén; a 

körte hibridek termőre fordulása; az almafajták 
kötésképessége; a lombtrágyázás előnyei; a hor-
monkezeléses gyökereztetés előnyei; a csemege
kukorica koraisága; a birs gyümölcs szüret előtti 
öntözésének fontossága; egy biokert bemutatása 
és annak illusztrálása, hogy kis helyen miként 
lehet bő termést elérni a növények társítására 
való odafigyeléssel, valamint a fűszer- és gyógy
növénykert fontossága. Az állattenyésztés szek
cióban a következő témák hangzottak el: a lóte
nyésztés története és az Erdélyi nemesítések, 
kiemelve e haszonállatok sokoldalú használását; 
a hegyitarka tejelő tehenészet optimális nagysá
ga, valamint a környezeti, ökológiai helyzetet 
hatása a hód populáció elterjedésére. 

Az előadásokat több mint harmincöt résztve
vő hallgatta nagy figyelemmel és érdeklődéssel. 
A szekcióvezetők hozzászólásai kiemelték a 
kutatások célját és hozzájárulását az agrártudo
mány fejlődéséhez. 

Köszönet mindazoknak, akik vállalták az ak
tív részvételt, s tartalmas, színvonalas előadá
sokkal méltón járultak hozzá a tudomány napja 
ünnepléséhez. 

Erdélyi tudományos 
18 * 0 ff * í É *S 

frozgyújtemenvek 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság 2008. november 21-én 
nyitotta meg A Magyar Tudomány Napja Er
délyben című rendezvénysorozatát a Protestáns 
Teológiai Intézet dísztermében. 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 7. 
fórumának kiemelt témája volt az erdélyi ma
gyar közgyűjtemények helyzete, különös tekintet
tel az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményeire. 
Ezen gyűjtemények sorsa és jelenlegi állapotának 
felmérése a százötvenedik jubileumi év előkészítő 
munkálatainak is fontos feladata. Méltán nevezhe
tő talán a legvitatottabb s a legösszetettebb kérdés
körnek a ránk maradt erdélyi magyar közgyűjte
mények egykori szerepe, az elkobzott gyűjtemé
nyek helyzete, közjogi státusa, a magyar közössé
gek tulajdonjogának elismeréséhez való ragaszko
dás, a magyar közgyűjtemények mint történeti 
nemzeti kulturális örökségek sorsa. 

Egyed Ákos elnök nyitóbeszédében rámuta
tott a közgyűjtemények alaposabb megismerésé
nek gyakorlati jelentőségére: a tudományos ku-
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tatás segítése a tájékoztatás-tájékozódás javítása 
által. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy ma
gyar gyűjteményeket nemcsak a most meghívott 
intézmények gondoznak, s azt, hogy az erdélyi 
magyar, román, szász, örmény, zsidó örökségek 
egymással sok szállal összefüggenek, egymást 
kiegészítik. Ugyanakkor ismertette, hogy az EME 
jövő évre tervezett, jubileumi kiadványai közt 
szerepel az egyesületünk közgyűjteményeit szám
ba vevő tanulmánykötet is, melynek felkért szer
zői vállalták az előadást a plénumon. Kiemelte 
azt a közismert tényt, hogy az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kezdettől fogva az 1950. évi önké
nyes feloszlatásáig az erdélyi magyar kulturális 
örökség különféle emlékanyagának gyűjtését te
kintette a legfőbb feladatának. A tudatos és ki
tartó gyűjtőmunka eredményeként összeállt köz
gyűjteményeknek döntő szerepük volt abban, 
hogy 1872-ben Kolozsvárt létesülhetett Magyar
ország második tudományegyeteme. Az egyetem 
oktató és nevelő munkájának elősegítésére az 
EME átadta gyűjteményeit használatra az egye
temnek, tulajdonjoga fenntartása mellett. Ez a 
nagy gyűjtemény azonban a hatalomváltozás után 
sem került vissza az EME-hez, sőt 1950-ben a 
saját irattárát is elkobozta a kommunista hata

lom. Ezek miatt Erdély legnagyobb gyűjteménye 
szétszórt, s helyzete rendezetlen. 

Görömbei András, a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) Magyar Tudományosság Kül
földön Elnöki Bizottságának elnöke előadásában 
az Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban 
c. kötet kapcsán a nemzettudatról, illetve a nem
zeti önismerettel való foglalkozás fontosságáról 
beszélt. Nemzettudatunk történetét áttekintve 
felsorolt néhány válságos pillanatot, hangsúlyozta 
elmélyítésének fontosságát annak érdekében, 

hogy pontosan lássuk helyünket, lehetőségein
ket. Kiemelte a nemzettudat színességét, ugyan
is nemcsak a magyarországi magyaroknak, ha
nem a kisebbségben vagy a nagyvilágban szét

szórva élőknek is magyar nemzettudatuk van. 
Értékes gondolatot fogalmazott meg, miszerint a 
globalizációt pozitívumként is fel lehet fogni, ha 
általa képesek vagyunk olyan nemzetté emelked
ni, amely él a határtalanítás lehetőségeivel a 
szellemi életben, ellenségeskedés nélkül. Erköl
csi és szellemi tartalékainkat fel kell használ
nunk a nemzet megmaradására, meg kell őriz
nünk méltóságunkat, mert nem vagyunk keve
sebbek, mint mások. Végül pedig azt kívánta, 
hogy az előadásokban számba vett értékek is 
segítsék a nemzet felemelkedését. 

Köszöntő beszédet mondott Bitskey István, a 
Debreceni Akadémiai Bizottság újonnan megvá
lasztott elnöke, kiemelve az intézményeink kö
zötti jó együttműködést, amelyet a továbbiakban 
is szeretne szorgalmazni. Rövid üdvözlő beszé
dében Vargáné Szűcs Edit, a Debreceni Egye
tem Műszaki Karának dékánja is a szakmai kap
csolatok fontosságát hangsúlyozta. 

A továbbiakban a plenáris ülésszak előadásai 
következtek. 

Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum 
igazgatója nyitotta meg a plenáris előadások 
sorát, hangsúlyozva, hogy nem lehet eleget be
szélni a magyar kulturális közgyűjteményekről. 
A csíkszeredai Mikó-vár gyönyörű műemléképü
letében található intézmény, a Csíki Székely 
Múzeum gyűjteményeit mutatta be. Röviden 
beszélt a múzeum alintézményeiről: a zsögödi 
Nagy Imre Emlékház és Galériáról, a Tusnádon 
lévő Borvízmúzeumról. Bemutatta a múzeum 
néprajzi gyűjteményeit, amelyeket a fa-, kerá-
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mia-, fém- és textilkollekciók alkotnak. Beszélt 
a képzőművészeti, a szabadtéri, a régészeti-tör
ténelmi és a természettudományi gyűjtemények
ről, ugyanakkor az igen jelentős régi könyv gyűj
teményről is, amelyet főleg a Csíksomlyói Fe
rences Rendház és a Csíkszeredai Katolikus 
Gimnázium könyvtárainak állománya, valamint 
kéziratok és levéltári anyagok alkotnak. Végeze
tül elmondta, hogy nagy gondot fordítanak a 
műtárgyvédelemre és a restaurálásra. 

Vargha Mihály igazgató ismertette a sepsi
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum közgyűj
teményeit. Előadásában röviden összefoglalta a 
múzeum történetét, amiből a hallgatóság meg
tudta, hogy az intézmény 1912-ben költözött a 
Kós Károly által tervezett impozáns épületbe. A 
korábban alapítványként működő intézmény ma 
már csak államosított gyűjteményekkel rendel
kezik. Bemutatta a Székely Nemzeti Múzeum öt 
belső (természetrajz, régészet, történelem, nép
rajz, könyvtár) és öt külső részlegét (Gyárfás Jenő 
Képtár, csernátoni Haszmann Pál Múzeum, 
kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum, zabolai 
Csángó Néprajzi Múzeum, baróti Erdővidéki 
Múzeum). Vargha Mihály beszámolt arról is, 
hogy elkezdték a gyűjtemények digitális feldol
gozását, valamint kiemelte, hogy ebből a szem
pontból is nagyon fontos lenne az intézmények 
együttműködése, rendszerben való működtetése. 

Zepeczáner Jenő, a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum igazgatója a múzeum fogal
mának meghatározásával kezdte előadását. A 
következőkben az intézmény névadójáról, Haáz 
Rezsőről beszélt, majd bemutatta az 1950-ben 
államosított intézmény könyvtári, történelemi, 
régészeti, néprajzi, természettudományi és 
helytörténeti gyűjteményét, valamint dokumen
tumtárát. 

Az előzetes programban meghirdetett A ma
rosvásárhelyi Teleki Téka közgyűjteményei című 
előadás elmaradt. 

A délelőtti plenáris előadások az EME gyűj
teményeinek bemutatásával folytatódtak. Az ülés
szaknak ezt a részét Péntek János, a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság (KAB) elnöke vezeíte. 

Nagy-Tóth Ferenc a természettudoríiányi szak
osztály megalakulásának történetével foglalko
zott, és ezen belül a természettudományi gyűjte
ményekről szolgáltatott adatokat. Előadásába 
befoglalta Mikó Imre (1856) gondolatát: „Ha 
múzeumunk lesz: a tehetséges ifjú, a lelkész, a 

tanár, a hírlapíró, az irodalom férfia, a tudomány 
és művészet valamennyi barátja és művelője 
lelend magának forrást, honnan ismereteit gya
rapítsa; eszközöket, mik által tehetségeit kifejt
se, tért, hol magát kitüntesse." Az egyesület tény
leges működése a tudományágazatok szerinti 
szakosztályok által valósult meg. A természettu
dományokat is magában foglaló szakosztály el
különülése az egyesület megalakulása (1859. 
november 23.) után hamarosan elkezdődött 
(1859. december 31.). A természettudományi 
szakosztály gyűjteményeit az állattár, a növény
tár és botanikus múzeum, valamint az ásványtár 
alkották, amelyeknek nagyon gazdag állományuk 
volt és igen sok ritkaságot tartalmaztak. 

Sipos Gábor előadásában az intézmény könyv
tárának múltját idézte fel. Számba vette a könyv
tár történetének öt szakaszát, amelyek a történel
mi események és az állományfejlődés hatására 
alakultak. Az EME hajdani nagy könyv- és le
véltári gyűjteményeit mutatta be röviden, ame
lyeket az intézmény adományok, vásárlás és 
duplumcsere által szerzett, és amelyeket a Ferenc 
József Tudományegyetem használatára bocsátott, 
majd az államosítás során elkoboztak. Felsorolta a 
könyvtár alapítóit, a különböző gyűjtemények ado
mányozóit, valamint az itt dolgozó könyvtárosok, 
levéltárosok kiemelkedő munkásságát. 

Az ülést vezető Péntek János záróbeszédében 
megismételte azt, amit az előadásokból is érzé
kelni lehetett: az erdélyi magyar közgyűjtemé
nyek nagyságát, s egyben súlyos veszteségét is, 
mely cselekvésre kötelez mindannyiunkat. 

Az idők folyamán az Erdélyi Múzeum-Egye
sület státusa többször volt kérdéses, s így gyűj
teményeinek sorsa is, nemcsak 1918-ban. Tehe
tetlenség jellemezte a későbbi időszakot is, zár
szavában az 1929. február 3-án, az EME köz
gyűlésen elhangzott gondolatot idézte: „Nekünk 
a jelent ismerve többet kell a jövőbe, mit a múltba 
tekinteni." 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság első ízben 
adta át a KAB-díjat, amelyet a Ferenczes István 
főszerkesztő-áltál képviselt csíkszeredai Székely
föld kulturális folyóirat kapott meg^Májd ismer
tették az MTA köztestületébe újonnan felvett 
tagok névsorát. 

Ezt követően az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
elismeréseinek átnyújtására került sor. Hidvégi 
gróf Mikó Imre (1805-1876)-emléklappal jutal
mazták Gaal Györgyöt az EME újjászervezésé-
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ben és folyamatos működtetésében kifejtett ki
emelkedő munkásságáért. Laudációt Kovács 
András művészettörténész mondott. 

A fiatal kutatóknak szánt Nagy György (1938-
1998)-emlékdíjat első ízben Gergely Orsolya 
csíkszeredai szociológus és Nagy Mihály Zoltán 
történész érdemelte ki. A díjazottak pályázatait, 
illetve a díj alapításának történetét Sipos Gábor 
alelnök ismertette. 

A délutáni ülésszakon az EME további gyűj
teményeit mutatták be. 

Murádin Jenő az EME képtáráról tartott be
számolót. Előadásában elmondta, hogy mintegy 
félezer festményt és kétezret meghaladó grafikai 
művet, rajzot, metszetet, kőnyomatot birtokolt 
az EME, pontosabban az érem- és régiségtárat is 
magában foglaló Erdélyi Nemzeti Múzeum. 
Olyan érték ez, amelyből az egyesület 1949-es 
feloszlatása után csak nagy ritkán láttunk kiállí
táson egyes darabokat. A gyűjtemény döntően 
nagy része a mai Művészeti Múzeum (Bánffy-
palota) raktáraiban vár jobb időkre és restaurá
lásra. Jutott a gyűjteményből (elsősorban a gra
fikai kollekcióból) a kolozsvári Egyetemi Könyv
tárnak és az Erdélyi Történelmi Múzeumnak is. 
Maga a gyűjtemény egyidős az EME létrejöttével, 
beleértve annak történelmi előzményeit is, az 1841-
43-as erdélyi diétán tett fölajánlásokkal. 

Előadásában kitért a Bánffy Dénesné donáci-
ójával már számottevővé alakult gyűjteményre, 
amely az évtizedek során fölgyarapodva előbb a 
Múzeum-kerti Mikó-villában, majd az egyetem 
régi és új épületében, végül a Bástya utcai mú
zeumban nyert elhelyezést. 

Szó esett az 1902-es és 1913-as magyar álla
mi letétekről, melyek lehetővé tették, hogy az 
első világháború küszöbén Posta Béla kitartó 
szorgalmazására nyilvánossá és látogathatóvá 
váljék Kolozsvár képtára - az EME képzőművé
szeti gyűjteménye. Majd a gyarapodás időszakát 
(1940^44) mutatta be, amikor Roska Márton 
igazgatása alatt a múzeum a legtöbb képet vásá
rolta. Végig követhettük azt az utat, melyet a 
hányatott sorsú gyűjtemény megszenvedett, me
nekítései, osztódásai és raktári elzártsága során. 

A műveknek közel kétharmada található tény
legesen a mai kolozsvári Művészeti Múzeum 
raktáraiban (részben állandó kiállításon), továb
bá az Erdélyi Történelmi Múzeum tulajdonában 
és a kolozsvári Egyetemi Könyvtár metszetgyűj
teményében. 

Az EME képanyagából előbb a pár évig műkö
dő „nyugati osztályon" mutattak be műveket, majd 
az alapkiállításra is bekerültek innen származó al
kotások. Legtöbbjük azonban a múzeumi raktárak
ban vár jobb időkre. Közülük nem egy - így a 
nagyméretű Munkácsy-kép is - pergő festékréte
gével sürgető restaurálásra szorulna. 

Az értékes kutatási adatokat végül húsz 
dokumentumfelvétel kivetítésével s ezek ismer
tetésével tette teljessé. 

Vincze Zoltán az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Erem- és régiségtárát mutatta be, elemezve tör
ténetének különböző korszakait. Az induláshoz 
(1856-1862): gróf Kemény József, gróf Mikó 
Imre és Torma Károly adományai, hagyatékai 
járultak hozzá. A szervezés (1862-1898), a 
Finály-korszak: Finály Henrik, az EME titkára 
került az érem- és régiségtár élére, ebben a kor
szakban a gyűjtemény megnyílt a nagyközönség 
számára is, majd 1872-től az egyetemi oktatást 
szolgálta, kezelését átvette az egyetem. Finály 
Henrik egyetemi tanárként továbbra is a múze
um őre volt. A virágzás (1899-1919), a Pósta-
korszak: Posta Béla a frissen létesített régészeti 
tanszék egyetemi tanára, egyben az egyesületi 
érem- és régiségtár igazgatója lett. Dinamizmu
sával, jó szervezési készségével, szaktudásával 
sikerült a tárat felvirágoztatnia. Küzdelmes évek 
(1919-1940): az érem- és régiségtár a román 
egyetem kezelésébe került, de sikerült megőriz
ni a tárak egyesületi tulajdonát, ebben az idő
szakban a tárak gyarapodása szegényes volt. A 
megújulás (1940-1945), a Roska-évek: az érem-
és régiségtár visszakerült az EME kizárólagos 
felügyelete alá, ekkor a gyarapodás számottevő 
volt, ajándékok, állami segély, ásatások révén. 
Az utolsó évek (1945-1950), átmeneti helyzet: a 
tárak a román egyetemet képviselő igazgató és 
az EME által kinevezett megbízottak (László 
Gyula, Entz Géza, ifj. Kós Károly, Csetri Elek) 
kettős felügyelete alá tartoztak, majd 1950-ben 
bekövetkezett az államosítás. Az EME felszá
molásakor (1950) állománya kb. 90 ezer régisé
get, 30 ezer érmét számlált. Ezt követően Vincze 
Zoltán a régiségek és érmek gyarapodását mu
tatta be az évek folyamán. Az előadása végén egy 
virtuális múzeumlátogatásra kalauzolt, szemelvé
nyeket láthattunk a múzeum jelenleg kiállított tár
gyaiból. Ma az állomány legnagyobb részét az ál
lami tulajdonú Erdélyi Nemzeti Történelmi Múze
um kezeli, egyes csoportjait a helyi néprajzi, illet-
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mia-, fém- és textilkollekciók alkotnak. Beszélt 
a képzőművészeti, a szabadtéri, a régészeti-tör
ténelmi és a természettudományi gyűjtemények
ről, ugyanakkor az igen jelentős régi könyv gyűj
teményről is, amelyet főleg a Csíksomlyói Fe
rences Rendház és a Csíkszeredai Katolikus 
Gimnázium könyvtárainak állománya, valamint 
kéziratok és levéltári anyagok alkotnak. Végeze
tül elmondta, hogy nagy gondot fordítanak a 
műtárgyvédelemre és a restaurálásra. 

Vargha Mihály igazgató ismertette a sepsi
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum közgyűj
teményeit. Előadásában röviden összefoglalta a 
múzeum történetét, amiből a hallgatóság meg
tudta, hogy az intézmény 1912-ben költözött a 
Kós Károly által tervezett impozáns épületbe. A 
korábban alapítványként működő intézmény ma 
már csak államosított gyűjteményekkel rendel
kezik. Bemutatta a Székely Nemzeti Múzeum öt 
belső (természetrajz, régészet, történelem, nép
rajz, könyvtár) és öt külső részlegét (Gyárfás Jenő 
Képtár, csernátoni Haszmann Pál Múzeum, 
kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum, zabolai 
Csángó Néprajzi Múzeum, baróti Erdővidéki 
Múzeum). Vargha Mihály beszámolt arról is, 
hogy elkezdték a gyűjtemények digitális feldol
gozását, valamint kiemelte, hogy ebből a szem
pontból is nagyon fontos lenne az intézmények 
együttműködése, rendszerben való működtetése. 

Zepeczáner Jenő, a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum igazgatója a múzeum fogal
mának meghatározásával kezdte előadását. A 
következőkben az intézmény névadójáról, Haáz 
Rezsőről beszélt, majd bemutatta az 1950-ben 
államosított intézmény könyvtári, történelemi, 
régészeti, néprajzi, természettudományi és 
helytörténeti gyűjteményét, valamint dokumen
tumtárát. 

Az előzetes programban meghirdetett A ma
rosvásárhelyi Teleki Téka közgyűjteményei című 
előadás elmaradt. 

A délelőtti plenáris előadások az EME gyűj
teményeinek bemutatásával folytatódtak. Az ülés
szaknak ezt a részét Péntek János, a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság (KAB) elnöke vezeíte. 

Nagy-Tóth Ferenc a természettudoríiányi szak
osztály megalakulásának történetével foglalko
zott, és ezen belül a természettudományi gyűjte
ményekről szolgáltatott adatokat. Előadásába 
befoglalta Mikó Imre (1856) gondolatát: „Ha 
múzeumunk lesz: a tehetséges ifjú, a lelkész, a 

tanár, a hírlapíró, az irodalom férfia, a tudomány 
és művészet valamennyi barátja és művelője 
lelend magának forrást, honnan ismereteit gya
rapítsa; eszközöket, mik által tehetségeit kifejt
se, tért, hol magát kitüntesse." Az egyesület tény
leges működése a tudományágazatok szerinti 
szakosztályok által valósult meg. A természettu
dományokat is magában foglaló szakosztály el
különülése az egyesület megalakulása (1859. 
november 23.) után hamarosan elkezdődött 
(1859. december 31.). A természettudományi 
szakosztály gyűjteményeit az állattár, a növény
tár és botanikus múzeum, valamint az ásványtár 
alkották, amelyeknek nagyon gazdag állományuk 
volt és igen sok ritkaságot tartalmaztak. 

Sipos Gábor előadásában az intézmény könyv
tárának múltját idézte fel. Számba vette a könyv
tár történetének öt szakaszát, amelyek a történel
mi események és az állományfejlődés hatására 
alakultak. Az EME hajdani nagy könyv- és le
véltári gyűjteményeit mutatta be röviden, ame
lyeket az intézmény adományok, vásárlás és 
duplumcsere által szerzett, és amelyeket a Ferenc 
József Tudományegyetem használatára bocsátott, 
majd az államosítás során elkoboztak. Felsorolta a 
könyvtár alapítóit, a különböző gyűjtemények ado
mányozóit, valamint az itt dolgozó könyvtárosok, 
levéltárosok kiemelkedő munkásságát. 

Az ülést vezető Péntek János záróbeszédében 
megismételte azt, amit az előadásokból is érzé
kelni lehetett: az erdélyi magyar közgyűjtemé
nyek nagyságát, s egyben súlyos veszteségét is, 
mely cselekvésre kötelez mindannyiunkat. 

Az idők folyamán az Erdélyi Múzeum-Egye
sület státusa többször volt kérdéses, s így gyűj
teményeinek sorsa is, nemcsak 1918-ban. Tehe
tetlenség jellemezte a későbbi időszakot is, zár
szavában az 1929. február 3-án, az EME köz
gyűlésen elhangzott gondolatot idézte: „Nekünk 
a jelent ismerve többet kell a jövőbe, mit a múltba 
tekinteni." 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság első ízben 
adta át a KAB-díjat, amelyet a Ferenczes István 
főszerkesztő-áltál képviselt csíkszeredai Székely
föld kulturális folyóirat kapott meg^Májd ismer
tették az MTA köztestületébe újonnan felvett 
tagok névsorát. 

Ezt követően az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
elismeréseinek átnyújtására került sor. Hidvégi 
gróf Mikó Imre (1805-1876)-emléklappal jutal
mazták Gaal Györgyöt az EME újjászervezésé-
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ben és folyamatos működtetésében kifejtett ki
emelkedő munkásságáért. Laudációt Kovács 
András művészettörténész mondott. 

A fiatal kutatóknak szánt Nagy György (1938-
1998)-emlékdíjat első ízben Gergely Orsolya 
csíkszeredai szociológus és Nagy Mihály Zoltán 
történész érdemelte ki. A díjazottak pályázatait, 
illetve a díj alapításának történetét Sipos Gábor 
alelnök ismertette. 

A délutáni ülésszakon az EME további gyűj
teményeit mutatták be. 

Murádin Jenő az EME képtáráról tartott be
számolót. Előadásában elmondta, hogy mintegy 
félezer festményt és kétezret meghaladó grafikai 
művet, rajzot, metszetet, kőnyomatot birtokolt 
az EME, pontosabban az érem- és régiségtárat is 
magában foglaló Erdélyi Nemzeti Múzeum. 
Olyan érték ez, amelyből az egyesület 1949-es 
feloszlatása után csak nagy ritkán láttunk kiállí
táson egyes darabokat. A gyűjtemény döntően 
nagy része a mai Művészeti Múzeum (Bánffy-
palota) raktáraiban vár jobb időkre és restaurá
lásra. Jutott a gyűjteményből (elsősorban a gra
fikai kollekcióból) a kolozsvári Egyetemi Könyv
tárnak és az Erdélyi Történelmi Múzeumnak is. 
Maga a gyűjtemény egyidős az EME létrejöttével, 
beleértve annak történelmi előzményeit is, az 1841-
43-as erdélyi diétán tett fölajánlásokkal. 

Előadásában kitért a Bánffy Dénesné donáci-
ójával már számottevővé alakult gyűjteményre, 
amely az évtizedek során fölgyarapodva előbb a 
Múzeum-kerti Mikó-villában, majd az egyetem 
régi és új épületében, végül a Bástya utcai mú
zeumban nyert elhelyezést. 

Szó esett az 1902-es és 1913-as magyar álla
mi letétekről, melyek lehetővé tették, hogy az 
első világháború küszöbén Posta Béla kitartó 
szorgalmazására nyilvánossá és látogathatóvá 
váljék Kolozsvár képtára - az EME képzőművé
szeti gyűjteménye. Majd a gyarapodás időszakát 
(1940^44) mutatta be, amikor Roska Márton 
igazgatása alatt a múzeum a legtöbb képet vásá
rolta. Végig követhettük azt az utat, melyet a 
hányatott sorsú gyűjtemény megszenvedett, me
nekítései, osztódásai és raktári elzártsága során. 

A műveknek közel kétharmada található tény
legesen a mai kolozsvári Művészeti Múzeum 
raktáraiban (részben állandó kiállításon), továb
bá az Erdélyi Történelmi Múzeum tulajdonában 
és a kolozsvári Egyetemi Könyvtár metszetgyűj
teményében. 

Az EME képanyagából előbb a pár évig műkö
dő „nyugati osztályon" mutattak be műveket, majd 
az alapkiállításra is bekerültek innen származó al
kotások. Legtöbbjük azonban a múzeumi raktárak
ban vár jobb időkre. Közülük nem egy - így a 
nagyméretű Munkácsy-kép is - pergő festékréte
gével sürgető restaurálásra szorulna. 

Az értékes kutatási adatokat végül húsz 
dokumentumfelvétel kivetítésével s ezek ismer
tetésével tette teljessé. 

Vincze Zoltán az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Erem- és régiségtárát mutatta be, elemezve tör
ténetének különböző korszakait. Az induláshoz 
(1856-1862): gróf Kemény József, gróf Mikó 
Imre és Torma Károly adományai, hagyatékai 
járultak hozzá. A szervezés (1862-1898), a 
Finály-korszak: Finály Henrik, az EME titkára 
került az érem- és régiségtár élére, ebben a kor
szakban a gyűjtemény megnyílt a nagyközönség 
számára is, majd 1872-től az egyetemi oktatást 
szolgálta, kezelését átvette az egyetem. Finály 
Henrik egyetemi tanárként továbbra is a múze
um őre volt. A virágzás (1899-1919), a Pósta-
korszak: Posta Béla a frissen létesített régészeti 
tanszék egyetemi tanára, egyben az egyesületi 
érem- és régiségtár igazgatója lett. Dinamizmu
sával, jó szervezési készségével, szaktudásával 
sikerült a tárat felvirágoztatnia. Küzdelmes évek 
(1919-1940): az érem- és régiségtár a román 
egyetem kezelésébe került, de sikerült megőriz
ni a tárak egyesületi tulajdonát, ebben az idő
szakban a tárak gyarapodása szegényes volt. A 
megújulás (1940-1945), a Roska-évek: az érem-
és régiségtár visszakerült az EME kizárólagos 
felügyelete alá, ekkor a gyarapodás számottevő 
volt, ajándékok, állami segély, ásatások révén. 
Az utolsó évek (1945-1950), átmeneti helyzet: a 
tárak a román egyetemet képviselő igazgató és 
az EME által kinevezett megbízottak (László 
Gyula, Entz Géza, ifj. Kós Károly, Csetri Elek) 
kettős felügyelete alá tartoztak, majd 1950-ben 
bekövetkezett az államosítás. Az EME felszá
molásakor (1950) állománya kb. 90 ezer régisé
get, 30 ezer érmét számlált. Ezt követően Vincze 
Zoltán a régiségek és érmek gyarapodását mu
tatta be az évek folyamán. Az előadása végén egy 
virtuális múzeumlátogatásra kalauzolt, szemelvé
nyeket láthattunk a múzeum jelenleg kiállított tár
gyaiból. Ma az állomány legnagyobb részét az ál
lami tulajdonú Erdélyi Nemzeti Történelmi Múze
um kezeli, egyes csoportjait a helyi néprajzi, illet-
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ve művészeti múzeum őrzi, válogatott darabjai 
bukaresti gyűjtemények hírét öregbítik. 

Tötszegi Tekla előadása az EME néprajzi 
gyűjteményeiről szólt, meghatározó gerince a 
néprajzi gyűjtemény gyarapodása volt. Nem kis 
feladatra vállalkozott, hisz a gyűjtemények gya
rapodásának feldolgozásához a leltári tételek 
precíz számbavétele, elemzése révén szolgálta
tott értékes adatokat. A néprajzi gyűjtemény 
gyarapodását hat korszakra bontva mutatta be. 

1899 előtt: 44 tárgy került a gyűjteménybe. A 
tárgyanyag összetétele esetleges volt, az adomá
nyozók közül Gyulai Pált emelte ki. 

1899 és 1919 között: összesen 2934 tételes 
gyarapodást számlált kétféle leltárkönyvből, leg
nagyobb arányban díszes textilfélék vannak (a 
tárgyállomány 37%-a), ezt a kerámiatárgyak 
(11%), illetve a különféle mesterségekhez tarto
zó munkaeszközök (9,5%) követik. Ebben az 
időszakban az adományok mellett nagyobb sze
repet kapott a gyarapítás: a megtervezett gyűjté
sek során szerzett s közvetítők révén megvásá
rolt anyag. Ezt a korszakot részletesebben mu
tatta be (a tárgyak darabszámát, gyűjtési helyét, 
gyűjtőjét, adományozóját is megemlítve. 

A gyűjtések különböző formáira is kitért, mint 
pl. 1910-ben, finn mintára, önkéntes gyűjtők 
toborzása az Unitárius Kollégium végzősei kö
zül, akik saját falujukban gyűjtöttek, vagy 
Milecker Rezső főgimnáziumi tanár kis-ázsiai 
expedíciójából 52 darab, főként gazdálkodáshoz 
kapcsolódó tárgy beszerzése, valamint Gyar-
mathy Zsigáné gyűjteményének megvásárlása az 
örökösöktől. Ugyancsak ebben a korszakban, 
1913-ban, a Szolnok-Doboka megyei Irodalmi, 
Történelmi és Ethnographiai Társulat múzeuma 
néprajzi gyűjteményének letétbe helyezéséről is 
számot ad. 

1920 és 1940 között az erőfeszítések a meg
lévő tárgyállomány megőrzésére, konzerválásá
ra irányultak, a gyarapodást ebben a korszakban 
csupán 37 tárgy képezte az 1921 és 1923 közötti 
években (hunyadi és beszterce-naszódi gyűjté
sek - halászattal, mesterségekkel kapcsolatos 
tárgyak). 

1941 és 1944 között a gyarapodás 5066 tárgy -
nyi, melyek gyűjtemények megvásárlásából (pl. 
1740 tárgy a Kolozsvári Ipari Múzeum kerámia-
és textilgyűjteményéből, a 2876 tárgyból álló 
Erdélyi Kárpát Egyesület néprajzi gyűjteménye), 
adományokból (Szabó T. Attila varrottas és ke

rámia, illetve Kele
men Lajos varrot
tas ajándékai) szár
maztak. 

1945 és 1950 
között 259 tárgy-
gyal gyarapodott a 
néprajzi gyűjte
mény, ezek gyűj
tők ajándékaiból származtak. Gunda Béla gyűj
tése (főként az állattartás, pásztorművészet té
makörében), Kós Károly kalotaszegi, mezőségi, 
torockói, moldvai gyűjtése (fonás-szövés, halá
szat, földművelés, vasművesség eszközei), Nagy 
Jenő kalotaszegi, torockói gyűjtése (viseletdara
bok), Kallós Zoltán válaszúti és magyarvistai 
gyűjtése (textilek, szokások eszközei). 

Ma az állomány legnagyobb részét a Kolozs
vári Állami Néprajzi Múzeum kezeli. 

Az EME egykori középkori és kora újkori 
kőtáráról Mihály Melinda beszélt. Kutatása sze
rint az érem- és régiségtár szerves részeként ala
kult ki és fejlődött a csaknem százötven év alatt 
s vált a Kárpát-medence reneszánsz polgári 
építészetének leggazdagabb gyűjteményévé. A 
kőtár anyaga folyamatos gyűjtés révén formá
lódott. 

Az előadásban elhangzott, hogy Pákei La
jos, Kolozsvár akkori főépítésze nevéhez fű
ződött számos XVI-XVII. századi faragvány 
megmentése. Továbbá Posta Bélát méltatta, 
kinek igazgatósága alatt valósult meg az első 
restaurátorműhely és jöttek létre az első kiál
lítások. Szintén Posta Béla érdeme a gyűjte
mények szakszerű feldolgozásának elindítása, 
1919-ig ötven darabbal gyarapította a kőemlé-
kek számát Kelemen Lajos segítségével, me
lyeket fényképfelvételekkel, illetve gipszmá
solatokkal (Szeszák Ferenc szobrász munkái) 
egészítettek ki. 

A történelem sorsfordulói a kőtárra is kiha
tottak: 1918 után évekig szüneteltek a beszerzé
sek. Mihály Melinda ezután részletesen bemu
tatta a kőtár történetét, gyarapodását, értékes ku
tatási adatokkal szolgált, fényképanyaggal szem
léltetve. Megemlítette, hogy 1932-ben Ferenczi 
Sándor és Duka Péter jóvoltából végre lehető
ség nyílott a középkori és reneszánsz kőfarag-
ványok méltó elhelyezésére. Fontosnak tartot
ta kiemelni, hogy ugyancsak ebben az időszak
ban a Házsongárdi temető számos síremlékét 
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sikerült megmenteni, huszonötöt a múzeumba 
szállítottak. 

Az 1940 utáni időszakról elmondta, hogy a 
kolozsvári múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum 
részévé vált, s Entz Géza folytatta tovább a kőtár 
gyarapítását, a Múzeum-Egyesület levéltárának 
alkalmazottjaként. Az újból megindult műemlék
helyreállítások eredményeként több kibontott 
építészeti töredék került a kőtár állományába. 

A továbbiakban a második világháború idő
szakát elemezte, melyet a múzeum veszteség 
nélkül élt át, és anyagának publikálása is zavar
talanul folytatódhatott. Kiemelte azt a tényt, hogy 
Entz Géza még az utolsó pillanatban, 1949 és 
1950 között fölmérte a kőtár valamennyi (243) 
emlékét, de kiadására már nem kerülhetett sor. 

Ezt követően a múzeum sorsáról számolt be, 
melynek igazgatása a Román Akadémia kolozs
vári fiókja felügyelete alá került. A tárakat és a 
kiállításokat zárolták. 1963-ban megalakult az 
Erdélyi Történelmi Múzeum mint a Kultúr- és 
Művészeti Minisztériumnak közvetlenül aláren
delt intézmény. 1963 után a múzeum egész anya
gát újralelfározták. 

Végezetül az 1990 utáni időszakra tért át, 
melyben a középkori kőtár gyűjteménye lassan 
gyarapodott: többnyire régészeti ásatások és hely
reállítási munkálatok, útjavítások alkalmával fel
színre került anyagokkal, valamint egy-két hely
színi gyűjtés eredményével bővült a kőtár állo
mánya. 

A kőtár jelenlegi helyzetét elemezve megál
lapította, hogy megközelítőleg ötszáz faragványt 
számlál, melyből kétszáz kiállított, a többi a 
raktárban található. Felhívta a hallgatóság figyel
mét arra a szomorú tényre is, hogy a faragvá
nyok nagy része sürgős konzerválásra, illetve 
restaurálásra szorul. 

Bogdándi Zsolt a jelenkori gyűjtemények
ről számolt be. Előadása elején kitért az Erdé
lyi Múzeum-Egyesület egykori kézirattárára, 
első őre és legavatottabb ismerője, Kelemen 
Lajos nyomán. Ezt követően röviden bemutat
ta az egykori igen gazdag levéltár és kézirattár 
történetét, továbbá hangsúlyozta, hogy a je
lenlegi kéziratos gyűjtemények csak igen kis 
részben pótolhatják azt az űrt, amely azáltal 
keletkezett, hogy 1950-ben az EME-t önké
nyesen megszüntették. 

Ugyanakkor kifejtette, hogy az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület az 1990. évi újraszervezése óta 

törekszik arra, hogy - egykori gyűjteményei 
visszaszerzése mellett - vállalja a tudóshagyaté
kok begyűjtését, biztonságos tárolását és kutat
hatóvá tételét. A jelenlegi kézirattár alapjait az 
EME életében is egykor jelentős szerepet játszó 
tagtársai (Szabó T. Attila, Nagy Jenő) hagya
tékai képezték, ezek mellé kerültek utóbb nem 
kevésbé jelentős letétek és kéziratos hagyaté
kok, lényegében felajánlások útján, ilyenek: 
Brüll Emánuel, Gy. Szabó Béla, Kelemen 
Lajos, Kós Károly, Nagy Jenő Vetró Artúr, 
Bözödi György, Imreh István, Jordáky Lajos 
és még mások hagyatékai. Előadása végén 
hangsúlyozta, hogy az EME továbbra is fon
tosnak tartja azt, hogy a múlt még fellelhető 
forrásait megmentse, ezért adományként vagy 
esetleges megvételre bármilyen dokumentumot 
(oklevelet, levelet, gyászjelentést, kéziratot 
stb.) elfogad. 

Az előadásokat értékes hozzászólások tették 
teljessé. Benkő Samu akadémikus a következő 
kérdéseket fogalmazta meg: hova kerültek az 
egyes tárgyak, bútordarabok, ki tudja még, hogy 
egy-egy gyűjteménynek milyen sors jutott az 
évek során? 

Wanek Ferenc geológus a könyvtár természet
tudományi gyűjteményéhez szolgált kiegészítő 
adatokkal, Kovács András művészettörténész a 
képtár 1970-es években történő feldolgozásának 
munkálatairól számolt be, saját tapasztalatait 
osztotta meg, s ugyanakkor kiemelte, milyen 
értékes volt elődeinknek erre a munkára való 
ösztönzése. Egyed Ákos elnök is jövőbeli cse
lekvésre biztatott záróbeszédében. 

Aki jelen volt érezhette, hogy a gyűjtemé
nyek sorsa elkötelezettségre, elhivatottságra int, 
üzen még a mában is, hogy itt megannyi tenni
való és értékfelmérés vár ránk, azért, hogy elő
deink munkáját, gyűjtéseit, kutatásait megőriz
hessük, továbbadhassuk. Van bőven feladat mind
annyiunknak, s főleg a fiatalok bevonásával le
het igazán úgy nekilátni akár a tételes feldolgo
zásnak is, hogy az a tudományt, a hagyomány
ápolást s az utánpótlás-nevelést egyaránt szol
gálja. 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben hete
dik fóruma nagy érdeklődésnek és sikernek ör
vendett, a pénteki plenáris előadások előtt száz
harminc résztvevő regisztrált. 

Bitay Enikő 
főtitkár 
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ve művészeti múzeum őrzi, válogatott darabjai 
bukaresti gyűjtemények hírét öregbítik. 

Tötszegi Tekla előadása az EME néprajzi 
gyűjteményeiről szólt, meghatározó gerince a 
néprajzi gyűjtemény gyarapodása volt. Nem kis 
feladatra vállalkozott, hisz a gyűjtemények gya
rapodásának feldolgozásához a leltári tételek 
precíz számbavétele, elemzése révén szolgálta
tott értékes adatokat. A néprajzi gyűjtemény 
gyarapodását hat korszakra bontva mutatta be. 

1899 előtt: 44 tárgy került a gyűjteménybe. A 
tárgyanyag összetétele esetleges volt, az adomá
nyozók közül Gyulai Pált emelte ki. 

1899 és 1919 között: összesen 2934 tételes 
gyarapodást számlált kétféle leltárkönyvből, leg
nagyobb arányban díszes textilfélék vannak (a 
tárgyállomány 37%-a), ezt a kerámiatárgyak 
(11%), illetve a különféle mesterségekhez tarto
zó munkaeszközök (9,5%) követik. Ebben az 
időszakban az adományok mellett nagyobb sze
repet kapott a gyarapítás: a megtervezett gyűjté
sek során szerzett s közvetítők révén megvásá
rolt anyag. Ezt a korszakot részletesebben mu
tatta be (a tárgyak darabszámát, gyűjtési helyét, 
gyűjtőjét, adományozóját is megemlítve. 

A gyűjtések különböző formáira is kitért, mint 
pl. 1910-ben, finn mintára, önkéntes gyűjtők 
toborzása az Unitárius Kollégium végzősei kö
zül, akik saját falujukban gyűjtöttek, vagy 
Milecker Rezső főgimnáziumi tanár kis-ázsiai 
expedíciójából 52 darab, főként gazdálkodáshoz 
kapcsolódó tárgy beszerzése, valamint Gyar-
mathy Zsigáné gyűjteményének megvásárlása az 
örökösöktől. Ugyancsak ebben a korszakban, 
1913-ban, a Szolnok-Doboka megyei Irodalmi, 
Történelmi és Ethnographiai Társulat múzeuma 
néprajzi gyűjteményének letétbe helyezéséről is 
számot ad. 

1920 és 1940 között az erőfeszítések a meg
lévő tárgyállomány megőrzésére, konzerválásá
ra irányultak, a gyarapodást ebben a korszakban 
csupán 37 tárgy képezte az 1921 és 1923 közötti 
években (hunyadi és beszterce-naszódi gyűjté
sek - halászattal, mesterségekkel kapcsolatos 
tárgyak). 

1941 és 1944 között a gyarapodás 5066 tárgy -
nyi, melyek gyűjtemények megvásárlásából (pl. 
1740 tárgy a Kolozsvári Ipari Múzeum kerámia-
és textilgyűjteményéből, a 2876 tárgyból álló 
Erdélyi Kárpát Egyesület néprajzi gyűjteménye), 
adományokból (Szabó T. Attila varrottas és ke

rámia, illetve Kele
men Lajos varrot
tas ajándékai) szár
maztak. 

1945 és 1950 
között 259 tárgy-
gyal gyarapodott a 
néprajzi gyűjte
mény, ezek gyűj
tők ajándékaiból származtak. Gunda Béla gyűj
tése (főként az állattartás, pásztorművészet té
makörében), Kós Károly kalotaszegi, mezőségi, 
torockói, moldvai gyűjtése (fonás-szövés, halá
szat, földművelés, vasművesség eszközei), Nagy 
Jenő kalotaszegi, torockói gyűjtése (viseletdara
bok), Kallós Zoltán válaszúti és magyarvistai 
gyűjtése (textilek, szokások eszközei). 

Ma az állomány legnagyobb részét a Kolozs
vári Állami Néprajzi Múzeum kezeli. 

Az EME egykori középkori és kora újkori 
kőtáráról Mihály Melinda beszélt. Kutatása sze
rint az érem- és régiségtár szerves részeként ala
kult ki és fejlődött a csaknem százötven év alatt 
s vált a Kárpát-medence reneszánsz polgári 
építészetének leggazdagabb gyűjteményévé. A 
kőtár anyaga folyamatos gyűjtés révén formá
lódott. 

Az előadásban elhangzott, hogy Pákei La
jos, Kolozsvár akkori főépítésze nevéhez fű
ződött számos XVI-XVII. századi faragvány 
megmentése. Továbbá Posta Bélát méltatta, 
kinek igazgatósága alatt valósult meg az első 
restaurátorműhely és jöttek létre az első kiál
lítások. Szintén Posta Béla érdeme a gyűjte
mények szakszerű feldolgozásának elindítása, 
1919-ig ötven darabbal gyarapította a kőemlé-
kek számát Kelemen Lajos segítségével, me
lyeket fényképfelvételekkel, illetve gipszmá
solatokkal (Szeszák Ferenc szobrász munkái) 
egészítettek ki. 

A történelem sorsfordulói a kőtárra is kiha
tottak: 1918 után évekig szüneteltek a beszerzé
sek. Mihály Melinda ezután részletesen bemu
tatta a kőtár történetét, gyarapodását, értékes ku
tatási adatokkal szolgált, fényképanyaggal szem
léltetve. Megemlítette, hogy 1932-ben Ferenczi 
Sándor és Duka Péter jóvoltából végre lehető
ség nyílott a középkori és reneszánsz kőfarag-
ványok méltó elhelyezésére. Fontosnak tartot
ta kiemelni, hogy ugyancsak ebben az időszak
ban a Házsongárdi temető számos síremlékét 
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sikerült megmenteni, huszonötöt a múzeumba 
szállítottak. 

Az 1940 utáni időszakról elmondta, hogy a 
kolozsvári múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum 
részévé vált, s Entz Géza folytatta tovább a kőtár 
gyarapítását, a Múzeum-Egyesület levéltárának 
alkalmazottjaként. Az újból megindult műemlék
helyreállítások eredményeként több kibontott 
építészeti töredék került a kőtár állományába. 

A továbbiakban a második világháború idő
szakát elemezte, melyet a múzeum veszteség 
nélkül élt át, és anyagának publikálása is zavar
talanul folytatódhatott. Kiemelte azt a tényt, hogy 
Entz Géza még az utolsó pillanatban, 1949 és 
1950 között fölmérte a kőtár valamennyi (243) 
emlékét, de kiadására már nem kerülhetett sor. 

Ezt követően a múzeum sorsáról számolt be, 
melynek igazgatása a Román Akadémia kolozs
vári fiókja felügyelete alá került. A tárakat és a 
kiállításokat zárolták. 1963-ban megalakult az 
Erdélyi Történelmi Múzeum mint a Kultúr- és 
Művészeti Minisztériumnak közvetlenül aláren
delt intézmény. 1963 után a múzeum egész anya
gát újralelfározták. 

Végezetül az 1990 utáni időszakra tért át, 
melyben a középkori kőtár gyűjteménye lassan 
gyarapodott: többnyire régészeti ásatások és hely
reállítási munkálatok, útjavítások alkalmával fel
színre került anyagokkal, valamint egy-két hely
színi gyűjtés eredményével bővült a kőtár állo
mánya. 

A kőtár jelenlegi helyzetét elemezve megál
lapította, hogy megközelítőleg ötszáz faragványt 
számlál, melyből kétszáz kiállított, a többi a 
raktárban található. Felhívta a hallgatóság figyel
mét arra a szomorú tényre is, hogy a faragvá
nyok nagy része sürgős konzerválásra, illetve 
restaurálásra szorul. 

Bogdándi Zsolt a jelenkori gyűjtemények
ről számolt be. Előadása elején kitért az Erdé
lyi Múzeum-Egyesület egykori kézirattárára, 
első őre és legavatottabb ismerője, Kelemen 
Lajos nyomán. Ezt követően röviden bemutat
ta az egykori igen gazdag levéltár és kézirattár 
történetét, továbbá hangsúlyozta, hogy a je
lenlegi kéziratos gyűjtemények csak igen kis 
részben pótolhatják azt az űrt, amely azáltal 
keletkezett, hogy 1950-ben az EME-t önké
nyesen megszüntették. 

Ugyanakkor kifejtette, hogy az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület az 1990. évi újraszervezése óta 

törekszik arra, hogy - egykori gyűjteményei 
visszaszerzése mellett - vállalja a tudóshagyaté
kok begyűjtését, biztonságos tárolását és kutat
hatóvá tételét. A jelenlegi kézirattár alapjait az 
EME életében is egykor jelentős szerepet játszó 
tagtársai (Szabó T. Attila, Nagy Jenő) hagya
tékai képezték, ezek mellé kerültek utóbb nem 
kevésbé jelentős letétek és kéziratos hagyaté
kok, lényegében felajánlások útján, ilyenek: 
Brüll Emánuel, Gy. Szabó Béla, Kelemen 
Lajos, Kós Károly, Nagy Jenő Vetró Artúr, 
Bözödi György, Imreh István, Jordáky Lajos 
és még mások hagyatékai. Előadása végén 
hangsúlyozta, hogy az EME továbbra is fon
tosnak tartja azt, hogy a múlt még fellelhető 
forrásait megmentse, ezért adományként vagy 
esetleges megvételre bármilyen dokumentumot 
(oklevelet, levelet, gyászjelentést, kéziratot 
stb.) elfogad. 

Az előadásokat értékes hozzászólások tették 
teljessé. Benkő Samu akadémikus a következő 
kérdéseket fogalmazta meg: hova kerültek az 
egyes tárgyak, bútordarabok, ki tudja még, hogy 
egy-egy gyűjteménynek milyen sors jutott az 
évek során? 

Wanek Ferenc geológus a könyvtár természet
tudományi gyűjteményéhez szolgált kiegészítő 
adatokkal, Kovács András művészettörténész a 
képtár 1970-es években történő feldolgozásának 
munkálatairól számolt be, saját tapasztalatait 
osztotta meg, s ugyanakkor kiemelte, milyen 
értékes volt elődeinknek erre a munkára való 
ösztönzése. Egyed Ákos elnök is jövőbeli cse
lekvésre biztatott záróbeszédében. 

Aki jelen volt érezhette, hogy a gyűjtemé
nyek sorsa elkötelezettségre, elhivatottságra int, 
üzen még a mában is, hogy itt megannyi tenni
való és értékfelmérés vár ránk, azért, hogy elő
deink munkáját, gyűjtéseit, kutatásait megőriz
hessük, továbbadhassuk. Van bőven feladat mind
annyiunknak, s főleg a fiatalok bevonásával le
het igazán úgy nekilátni akár a tételes feldolgo
zásnak is, hogy az a tudományt, a hagyomány
ápolást s az utánpótlás-nevelést egyaránt szol
gálja. 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben hete
dik fóruma nagy érdeklődésnek és sikernek ör
vendett, a pénteki plenáris előadások előtt száz
harminc résztvevő regisztrált. 

Bitay Enikő 
főtitkár 
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Borsiban, a nagy fejedelem, Rákóczi szülőhe
lyén, 2008. november 20-án jeles esemény tör
tént. A megújult helyi könyvtár és a Mese-sarok 
ünnepélyes átadására hívták, várták a vendége
ket. A program bevezetéseként hangulatos ze
nei, irodalmi műsor részesei voltunk, majd Ján 
Juraj Bystránsky, Borsi polgármestere meleg 
hangon üdvözölte a jelenlévőket, röviden mél
tatta a könyvtár működését, tevékenységét, je
lentőségét, befejezésül pedig megköszönte a 
megújulásban részt vevők lelkiismeretes munkáját. 

Ezután Szegedy Mária, a könyvtár vezetője 
részletesen beszámolt az egy évtizedes könyvtá
ri munkálkodásáról. Megtudhattuk, hogy a 
könyvállományuk csaknem négy és félezer kö
tet. Új dokumentumokat háromezer korona ke
retösszegből szerzeményeznek. 

Jó kapcsolatainak köszönhetően magyarorszá
gi ajándékkönyvekkel is gyarapodik az állomány. 
A leltárba vett dokumentumok hatvan százaléka 
magyar nyelvű. A regisztrált olvasók száma csak
nem háromszáz. Gyermekfoglalkozások, össze
jövetelek, kistérségi nemzetközi konferenciák 
színhelye az intézmény. Régóta tervezgette a 
könyvtár belső környezete felújítását, a könyvál
lomány felülvizsgálatát, szakszerű elhelyezését. 
Elképzelése megvalósításához az idén anyagi és 
személyi támogatást kapott. A júliusban meg
kezdett munkálatok november közepéig tartot
tak. A kétnyelvű felnőtt, ifjúsági szépirodalmi és 
szakirodalmi állományrész kialakítása, a hiány
zó cédulák pótlása, a megrongált könyvek állo
mányból való kivonása nem kis fizikai, szellemi 
erőfeszítés volt. Megvalósult az olvasótermi ál
lományrész, ahová a magyar és a szlovák nyelvű 
lexikonok, kézikönyvek, szótárak, művészeti al
bumok kerültek. Csaknem félszáz magyar nyel
vű helyben használható kötetet a sárospataki 
Zrínyi Ilona Városi Könyvtár ajánlott fel. Külön 
részben helyezték el a gyermekek, a fiatal kor
osztály részére a tananyag elsajátításához szük
séges kötelező irodalmat. A település történetét 
regisztráló dokumentumok a helytörténeti állo
mányhoz tartoznak. A magyar és a szlovák nyelvű 
gyermekkönyvek az életkori sajátosságoknak meg
felelően (képeskönyvek, mesék, ifjúsági könyvek, 
gyermek szakirodalom stb.) a tematikus polcokon 
találhatók. A kölcsönzés mellett lehetőség nyílik a 
helyben olvasásra, a gyors tájékoztatásra, az iroda

lomkutatásra. A könyvespolcokon ízléses válasz
tólapok segítik a tájékozódást. 

Hermann István, a pápai Jókai Mór Városi 
Könyvtár igazgatója ajánlotta fel az egységes 
betűgarnitúrák, szakjelzetek elkészítését. Halász 
Magdolna könyvtári szakértő, szakfelügyelő a 
Bodrogköz és Ung-vidék Kulturális Központ 
jóváhagyásával módszertani tanácsokkal, mun
kájával segítette a megújulást. 

A könyvtár leghangulatosabb része a Mese
sarok. A varázslatos környezetben az óvodás, 
általános iskolás korú gyermekek több időt tölt
hetnek el, jobban megszerethetik a könyveket, 
az olvasást. A Mese-sarok kiválóan alkalmas 
gyermekfoglalkozások, könyvtári órák tartására. 

A helyiség díszítése, a tájékozódást segítő 
esztétikus kétnyelvű feliratok, a Mese-sarok bájos 
figurái Mihalcsikné Forgács Mária sárospataki 
dekoratőr keze munkáját dicsérik. Az újjávarázsolt 
belső környezet segítheti az olvasók gyors kiszol
gálását, tájékoztatását, az irodalomkutatást, erősít
heti az identitásérzést, az összetartozást. 

A könyvtár távlati tervei között a számítógép 
beszerzése, az internet elérése is szerepel. Sajná
latos, hogy a kistelepülések könyvtárai az infor
matikai eszközök vásárlását saját forrásból nem 
tudják megoldani, kevés a pályázati lehetőségük. 
Szegedy Mária könyvtárvezető befejezésül meg
köszönte a fenntartó támogatását, a könyvtár 
rendbetételét segítők munkáját. 

Barta Lívia, a Bodrogköz és Ung-vidék Kul
turális Központ könyvtárvezetője gratulált a do
kumentumok szakszerű elhelyezéséhez, a Mese
sarok kialakításához, amely a korszerű könyvtár 
feltételeinek felel meg. Ferencz László, a Bod
rogköz és Ung-vidék Kulturális Központ igaz
gatóhelyettesejókívánságait tolmácsolta az újjá
született intézmény fenntartójának, vezetőjének, 
a munkát támogatóknak. A Bodrogköz és Ung-
vidék Kulturális Központ a hozzá tartozó kiste
lepülési könyvtárak módszertani központja is. 
Munkatársai segítik a helyi könyvtárak rendbe
tételét, megújulását. 

A meghitt ünnepség után a gyermekek nagy 
örömmel vették birtokba a könyvtárat, a bűbájos 
meserészleget. 

Reméljük, hogy a borsi könyvtár még haté
konyabban fog működni. Ehhez biztosíték a 
könyvtárvezető személyisége és a szép környe
zet. 

Halász Magdolna 
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senki-' Megkerült az ellopott 
a 

A 'Vajáé i Biiiibi nyomtátást 
imiukábia i t . k kéku állítani, 
sutikor léSG-bgn a t ö r ik osiroai 
aM vonta a várat.. Mintái: :is ere-
Vni 'i v if. k, • ; : Í£tr - , "d i c : , . 

•mi,;: típck 

A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma (MTDA) ^ / £1 J*cLCÍl Bit)] 1 
idei első, 10 könyvet tartalmazó blokkjában a kisemberek min
dennapjait mutatjuk be. így válik elérhetővé Ecseri Lajos több HÍRÖSSZEFOGLALÓ' 
munkája, köztük a méltán klasszikus szociográfia, A szegény ember , T i ^ ^ ^ i i ••• s v i t < ••< 

is. Az egzotikumok kedvelőinek ugyanakkor Krisztinkovich Ede Az V iMbm nyvm-MUi virtó 
é/efrő/című 1871 -es, vagy Ballá Jenő Bűn és nyomor: leleplezések ! i ít i

l

á t; i.a^!; y ,' t fffpj** 
Budapest rejtelmeiből című 1909-es művét is figyelmébe ajánljuk. i-si i^I/di'fldk 

A jelenleg 464 könyvet tartalmazó MTDA projekt a múlt év huri*,Am^máMmmán* tó^í»H«*.n4k,-!u»$»i 
során 230 könyvet, több mint 30 000 oldal terjedelemben tett % ^ « ^ « v»*?f< ö t w t a t e *«>u..sutfne:r i tó 

. , . „ , _ ' , , „ . , , „ , '* távirati %xmvL.-.. U m a a d U : a 
elérhetővé. Tette ezt magánkezdeményezésből, mindenfele tamo- fewÉdasáíyx a Ráday -,. 
gatás nélkül. Idén szándékunk szerint e tendencia folytatódik: lehe- ir&meri onnéi;, émm^ ecdiír 
tőleg havonta egy-egy nagyobb blokkal jelentkezünk. Nagyobb fi 
gyeimet fordítunk a fo
lyóiratokra: A NŐ és a 
Mogyor Jársodolomtudo-
mányi Szemle vannak 
előkészületben.Az új 
blokk elérhető: h t tp : / /  
mtdaportal.extra.hu/  
Bokk_szociográ'a.htmUó 
böngészést kíván: 

Reisz László 
projektvezető 

íisKáKUjari (töiíilinény^k kvJstt. ci'sdmcöyíjc'cni lotW-bes kbsfók 
etaint, A ktkere) a«iiKv«micv 

G 4 lf & & 

„Egy jó könyvet kézbe ven
ni, egy jő könyvvel kapcsolat
ba kerülni öröm. Van valami 
többlet benne. Egy jó könyv a 
művészeiét, emberi sorsot 
hozza közel, valami emberin 
túlit élhetünk meg általa. Hát 
még 'ha egy Bibliát veszünk a 
kezünkbe! Abban benne van 
mindén könyv foglalata és 
forrása. Ehheí a könyvhöz az 
Úr Szentlelke adta az ihletet 
azoknak, akik írták, és adja 
azoknak, is, akik nyitott szív
vel és értelemmel Igyekeznek 
olvasni- mondta Varga Károly 
igazgató a Ward Mária Általá
nos Iskola és Gimnázium 
könyvtárában megrendezett 
bibliai kiállítás megnyitóján. 

üáviáné Bajor Akóírt könyv
táros szervezésében olvan 

különleges kiadásokat láthat
nak a diákok és áz oda látoga
tók, mint a XIII. századtói el
terjedt Biblia Paupcrum (sze
gények. Bibliája); a legkorábbi 

Ma«?ar 1 

időkből, a FV. századból, fenn
maradt, Saul és Sámuel törté
netét elbeszélő töredékes bib-
llailiusztráciő;. díszes oldal
másolatok a: Joidáruszky kó
dexből; gyerekek számára ké
szült képes bibliák vagy 
olyan különlegességek, mint 
a csuvas-török vagy a héber-
jiddis kétnyelvű Újszövetség; 
valamint égy .könyvecske,, 
melyben •hétszáztíz nyelvre 
fordították le János evangéli
umának {Jn 3,16) egy versét. 

A fánllíUm január 'Jégéig teklni-
héíS megás: iskolában (Bütiapest V, 
keri'dcl, Mohtár a. 4j 

Szöveg és kép: 
Rózsásné Kubányi Andrea 
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Borsiban, a nagy fejedelem, Rákóczi szülőhe
lyén, 2008. november 20-án jeles esemény tör
tént. A megújult helyi könyvtár és a Mese-sarok 
ünnepélyes átadására hívták, várták a vendége
ket. A program bevezetéseként hangulatos ze
nei, irodalmi műsor részesei voltunk, majd Ján 
Juraj Bystránsky, Borsi polgármestere meleg 
hangon üdvözölte a jelenlévőket, röviden mél
tatta a könyvtár működését, tevékenységét, je
lentőségét, befejezésül pedig megköszönte a 
megújulásban részt vevők lelkiismeretes munkáját. 

Ezután Szegedy Mária, a könyvtár vezetője 
részletesen beszámolt az egy évtizedes könyvtá
ri munkálkodásáról. Megtudhattuk, hogy a 
könyvállományuk csaknem négy és félezer kö
tet. Új dokumentumokat háromezer korona ke
retösszegből szerzeményeznek. 

Jó kapcsolatainak köszönhetően magyarorszá
gi ajándékkönyvekkel is gyarapodik az állomány. 
A leltárba vett dokumentumok hatvan százaléka 
magyar nyelvű. A regisztrált olvasók száma csak
nem háromszáz. Gyermekfoglalkozások, össze
jövetelek, kistérségi nemzetközi konferenciák 
színhelye az intézmény. Régóta tervezgette a 
könyvtár belső környezete felújítását, a könyvál
lomány felülvizsgálatát, szakszerű elhelyezését. 
Elképzelése megvalósításához az idén anyagi és 
személyi támogatást kapott. A júliusban meg
kezdett munkálatok november közepéig tartot
tak. A kétnyelvű felnőtt, ifjúsági szépirodalmi és 
szakirodalmi állományrész kialakítása, a hiány
zó cédulák pótlása, a megrongált könyvek állo
mányból való kivonása nem kis fizikai, szellemi 
erőfeszítés volt. Megvalósult az olvasótermi ál
lományrész, ahová a magyar és a szlovák nyelvű 
lexikonok, kézikönyvek, szótárak, művészeti al
bumok kerültek. Csaknem félszáz magyar nyel
vű helyben használható kötetet a sárospataki 
Zrínyi Ilona Városi Könyvtár ajánlott fel. Külön 
részben helyezték el a gyermekek, a fiatal kor
osztály részére a tananyag elsajátításához szük
séges kötelező irodalmat. A település történetét 
regisztráló dokumentumok a helytörténeti állo
mányhoz tartoznak. A magyar és a szlovák nyelvű 
gyermekkönyvek az életkori sajátosságoknak meg
felelően (képeskönyvek, mesék, ifjúsági könyvek, 
gyermek szakirodalom stb.) a tematikus polcokon 
találhatók. A kölcsönzés mellett lehetőség nyílik a 
helyben olvasásra, a gyors tájékoztatásra, az iroda

lomkutatásra. A könyvespolcokon ízléses válasz
tólapok segítik a tájékozódást. 

Hermann István, a pápai Jókai Mór Városi 
Könyvtár igazgatója ajánlotta fel az egységes 
betűgarnitúrák, szakjelzetek elkészítését. Halász 
Magdolna könyvtári szakértő, szakfelügyelő a 
Bodrogköz és Ung-vidék Kulturális Központ 
jóváhagyásával módszertani tanácsokkal, mun
kájával segítette a megújulást. 

A könyvtár leghangulatosabb része a Mese
sarok. A varázslatos környezetben az óvodás, 
általános iskolás korú gyermekek több időt tölt
hetnek el, jobban megszerethetik a könyveket, 
az olvasást. A Mese-sarok kiválóan alkalmas 
gyermekfoglalkozások, könyvtári órák tartására. 

A helyiség díszítése, a tájékozódást segítő 
esztétikus kétnyelvű feliratok, a Mese-sarok bájos 
figurái Mihalcsikné Forgács Mária sárospataki 
dekoratőr keze munkáját dicsérik. Az újjávarázsolt 
belső környezet segítheti az olvasók gyors kiszol
gálását, tájékoztatását, az irodalomkutatást, erősít
heti az identitásérzést, az összetartozást. 

A könyvtár távlati tervei között a számítógép 
beszerzése, az internet elérése is szerepel. Sajná
latos, hogy a kistelepülések könyvtárai az infor
matikai eszközök vásárlását saját forrásból nem 
tudják megoldani, kevés a pályázati lehetőségük. 
Szegedy Mária könyvtárvezető befejezésül meg
köszönte a fenntartó támogatását, a könyvtár 
rendbetételét segítők munkáját. 

Barta Lívia, a Bodrogköz és Ung-vidék Kul
turális Központ könyvtárvezetője gratulált a do
kumentumok szakszerű elhelyezéséhez, a Mese
sarok kialakításához, amely a korszerű könyvtár 
feltételeinek felel meg. Ferencz László, a Bod
rogköz és Ung-vidék Kulturális Központ igaz
gatóhelyettesejókívánságait tolmácsolta az újjá
született intézmény fenntartójának, vezetőjének, 
a munkát támogatóknak. A Bodrogköz és Ung-
vidék Kulturális Központ a hozzá tartozó kiste
lepülési könyvtárak módszertani központja is. 
Munkatársai segítik a helyi könyvtárak rendbe
tételét, megújulását. 

A meghitt ünnepség után a gyermekek nagy 
örömmel vették birtokba a könyvtárat, a bűbájos 
meserészleget. 

Reméljük, hogy a borsi könyvtár még haté
konyabban fog működni. Ehhez biztosíték a 
könyvtárvezető személyisége és a szép környe
zet. 

Halász Magdolna 
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é/efrő/című 1871 -es, vagy Ballá Jenő Bűn és nyomor: leleplezések ! i ít i

l

á t; i.a^!; y ,' t fffpj** 
Budapest rejtelmeiből című 1909-es művét is figyelmébe ajánljuk. i-si i^I/di'fldk 
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elérhetővé. Tette ezt magánkezdeményezésből, mindenfele tamo- fewÉdasáíyx a Ráday -,. 
gatás nélkül. Idén szándékunk szerint e tendencia folytatódik: lehe- ir&meri onnéi;, émm^ ecdiír 
tőleg havonta egy-egy nagyobb blokkal jelentkezünk. Nagyobb fi 
gyeimet fordítunk a fo
lyóiratokra: A NŐ és a 
Mogyor Jársodolomtudo-
mányi Szemle vannak 
előkészületben.Az új 
blokk elérhető: h t tp : / /  
mtdaportal.extra.hu/  
Bokk_szociográ'a.htmUó 
böngészést kíván: 

Reisz László 
projektvezető 

íisKáKUjari (töiíilinény^k kvJstt. ci'sdmcöyíjc'cni lotW-bes kbsfók 
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„Egy jó könyvet kézbe ven
ni, egy jő könyvvel kapcsolat
ba kerülni öröm. Van valami 
többlet benne. Egy jó könyv a 
művészeiét, emberi sorsot 
hozza közel, valami emberin 
túlit élhetünk meg általa. Hát 
még 'ha egy Bibliát veszünk a 
kezünkbe! Abban benne van 
mindén könyv foglalata és 
forrása. Ehheí a könyvhöz az 
Úr Szentlelke adta az ihletet 
azoknak, akik írták, és adja 
azoknak, is, akik nyitott szív
vel és értelemmel Igyekeznek 
olvasni- mondta Varga Károly 
igazgató a Ward Mária Általá
nos Iskola és Gimnázium 
könyvtárában megrendezett 
bibliai kiállítás megnyitóján. 

üáviáné Bajor Akóírt könyv
táros szervezésében olvan 

különleges kiadásokat láthat
nak a diákok és áz oda látoga
tók, mint a XIII. századtói el
terjedt Biblia Paupcrum (sze
gények. Bibliája); a legkorábbi 

Ma«?ar 1 

időkből, a FV. századból, fenn
maradt, Saul és Sámuel törté
netét elbeszélő töredékes bib-
llailiusztráciő;. díszes oldal
másolatok a: Joidáruszky kó
dexből; gyerekek számára ké
szült képes bibliák vagy 
olyan különlegességek, mint 
a csuvas-török vagy a héber-
jiddis kétnyelvű Újszövetség; 
valamint égy .könyvecske,, 
melyben •hétszáztíz nyelvre 
fordították le János evangéli
umának {Jn 3,16) egy versét. 

A fánllíUm január 'Jégéig teklni-
héíS megás: iskolában (Bütiapest V, 
keri'dcl, Mohtár a. 4j 
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tteszarnotio < tanulmányútról 

Az tudja csak, 
aki sok utat járt, 
távol tájakat, 
miféle erőkkel 
kormányozza kedve 
az eszes embert. (...) 
Ismeretre vágyva 
rúnákat vallass, 
isteni rovás mind, 
a Magasságos műve (...) 
(Edda, Óészaki mitológiai és hősi énekek, A 

Fenséges beszéde, 18., 80. Tandori Dezső fordí
tása) 

Az EGT/Norvég Alap segítségével és a Tempus 
Közalapítvány közreműködésével a Tudás Ala
pítvány sikeres pályázatának (153-O-Al) ered
ményeként magyar könyvtárosok egy csoportja 
- Palotás János projektmenedzser vezetésével -
kéthetes tanulmányúton vett részt Norvégiában 
és Izlandon. A cél a norvégiai és az izlandi 
könyvtári rendszer megismerése, a könyvtári in
formatika és a felhasználók képzésének tanul
mányozása volt. Az utazást alapos felkészülés 
előzte meg. Endrész Katalin A norvég és az iz
landi könyvtári rendszerről című írásának átte
kintése (12 
p. , kézirat) 
átfogó és lé-
n y e g 1 á t ó 
összefogla
lást adott a 
célországok 
k ö n y v t á r -
ü g y é r ő l , 

nagyban segített az előzetes tájékozódásban és a 
kérdések megfogalmazásában, a célirányos prog
ram megalkotásában. Az előzetes tanulmány 
alapján a program résztvevői szakterületüknek 
és gyakorlati tapasztalataiknak megfelelően ké
szültek a tanulmányútra. Minden résztvevő in
tézményét bemutató rövid prezentációt készített, 
megfogalmazta szakmai nézőpontját, tisztázta 
önmaga kérdésirányait. 

A fogadó intézmények és a tanulmányút részt
vevői köre, a tapasztalatcserében közreműködők 
közössége a könyvtárügy egészét lefedte. Nor
végiában az oslói Egyetemi, illetve Főiskolai 
Könyvtár és Tudásközpont, a Nemzeti Könyv
tár, Izlandon pedig a rejkjavíki Nemzeti és Egye
temi Könyvtár, a városi bibliotéka, továbbá 
Akureyriben az egyetemi, a közművelődési és 
egy iskolai könyvtár vett részt a programban. 
Magyar részről a Főiskolai és Kari Könyvtár
igazgatók Szövetségének képviseletében Nyír
egyháza, Szeged, Szombathely, Szolnok és Vác, 
illetve az Egyetemi Könyvtárigazgatók Szövet
ségének részéről a Szegedi Egyetemi Könyvtár 
József Attila Tanulmányi és Információs Köz
pontja, továbbá a hódmezővásárhelyi Könyvtári 
Együttműködési Kör főiskolai, közművelődési és 
iskolai könyvtárral vállalt részt a projektben. 

Vendéglátónk elsőként Oslo belvárosát mu
tatta be egy kiadós történelmi séta keretében. 
Láttuk a főutcán lévő Parlamentet, a Nobel-bé
kedíj átadásának helyszínét, Ibsen szobrát a 
Nemzeti Színház épülete előtt, a királyi palotát 
az őrséggel és a szép, őszi színekben pompázó 
parkkal. Majd a kölcsönös bemutatkozás után 
vendéglátóink kalauzolásával bejártuk az oslói 
főiskola (www.hio.no) sörfőzdéből átalakított im
pozáns, a régit és az újat ötletesen ötvöző épü
letegyüttesét. Az egyetemi reform keretében 
1994-ben szervezték át az 1859-ben alapított 
intézményt. Az ország száz főiskoláját huszon
hatra csökkentették. Norvégia csatlakozott a 
bolognai folyamathoz: a tíz évfolyamos alapfo
kú képzést három év középiskola követi, majd 
erre épül a kétlépcsős felsőoktatás az alap és a 
mester fokozattal. Ez utóbbi célszerűségből, 
gyakorlati hasznosságból, az európai integráció 
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és a sok külföldi hallgató miatt, angol nyelven 
folyik. 

A tudásközpont kiválóan felszerelt: a 265 ezer 
dokumentum használatát kártyás, vonalkódos, au
tomata kölcsönző rendszer segíti. A tantermek 
és a néhány férőhelyes zárt szemináriumi szo
bák funkciójuknak megfelelően berendezettek: in
teraktív táblával, kivetítővel és számítógépekkel, 
laptopokkal, könyvszkennerrel, nyomtatókkal és 
fénymásolókkal rendelkeznek. Biológiai szaktan
terem és multimédiás stúdió is a diákok rendel
kezésére áll. A hét fakultáson - művészet és 
dráma; oktatástudomány és nemzetközi tanulmá
nyok; mérnökképzés; egészségtudomány; újság
írás, könyvtár és informatika; nővérképzés; tár
sadalomtudományok - tizenegyezer diák tanul. 
Egy adott korosztály negyven százaléka szerez 
diplomát. 

Az információs technológiák ismerete, az 
elektronikus írástudás kompetenciája ma már az 
élet minden területén nélkülözhetetlen, ezért az 
összes hallgató részesül - szakiránytól függetle
nül - általános felhasználói képzésben.. Az el
méleti és a gyakorlati tudás átadása tanfolyamok 
keretében történik, amelyek tartalma az alapvető 
informatikai ismeretektől a programhasználato
kon keresztül a keresési stratégiákon át a tudo
mányos munka módszertanáig terjed. A releváns 
találatok elérésének alapelvei: türelem, beavat
kozás, összehasonlítás, az eredmény értékelése. 
Az elméletet előadásokon, egyszerre sok hallga

tónak oktatják, míg a gya
korlatot kiscsoportos, tanter
mi foglakozással oldják 
meg. Az ismeretek egyéni 
konzultációkon tovább mé-
lyíthetők. 

Az informatikai háttér 
célja, hogy minden fontos 
adat helytől függetlenül el
érhető legyen. Az integrált 
adatbázis neve FRIDA 
(wo.uio.no), amely regiszt
rálja és profilírozza a kuta
tókat, a kutatási programo
kat és eredményeket, esetleg 
teljes szövegű állományok
hoz is elvezet. Egyes felüle

tei interneten is elérhetők, de belső használatra 
is alkalmas: statisztikát generál, segít a stratégia 
döntések előkészítésében, egyben finanszírozási 
modell is. E-újságokat, e-folyóiratokat, továbbá 
bibliográfiai és saját építésű, teljes szövegű adat
bázisokat (DIVA, BORA, DUD, HUNIN stb.) is 
szolgáltatnak. 

A szakmai beszélgetéseken felmerült a kér
dés: tudásközpont vagy könyvtár-e a helyes el
nevezés? Van-e tartalmi különbség a két foga
lom között? A tudásközpont megnevezést indo
kolhatja, hogy az információs korszakban a 
könyvtár már nem csak könyvszerű dokumentu
mokat szolgáltat (korábban sem csak azt közve
tített, de mégis a könyv és a folyóirat volt a 
legfontosabb), hanem a legtágabb értelemben vett 
multimédiás forrásközpont, amelynek csak egyik, 
ma már nem is a legkeresettebb dokumentumtí
pusa a papíralapú könyv. A hagyományőrző fo
galomhasználat szívesen térne vissza vagy tarta
ná meg a könyvtár nevet is, hiszen a tradíció ezt 
kívánja. A részben szkeptikus szemlélet pedig 
úgy véli, hogy a tudásközpont csak a könyvtár 
túlretorizált, fellengzősen posztmodern neve, és 
semmivel sem jobban központja a tudásnak, mint 
az ódivatúnak minősített könyvtár. Fontos tehát 
az elnevezés, mert tartalmi-szemléleti különbsé
get is jelöl, de a lényeg mégis a. felhasználóban, 
az olvasóban történik. Itt is megkettőződött a 
fogalomhasználat, pedig a fő kérdés változatlan. 
Hogyan lesz a tudáscentrumban a felhasználó
ból a szöveget - bármilyen hordozó is legyen a 
betűközvetítő média - értő olvasó, vagyis mitől 
és mennyiben jelent mást az információs tech-
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tteszarnotio < tanulmányútról 

Az tudja csak, 
aki sok utat járt, 
távol tájakat, 
miféle erőkkel 
kormányozza kedve 
az eszes embert. (...) 
Ismeretre vágyva 
rúnákat vallass, 
isteni rovás mind, 
a Magasságos műve (...) 
(Edda, Óészaki mitológiai és hősi énekek, A 

Fenséges beszéde, 18., 80. Tandori Dezső fordí
tása) 

Az EGT/Norvég Alap segítségével és a Tempus 
Közalapítvány közreműködésével a Tudás Ala
pítvány sikeres pályázatának (153-O-Al) ered
ményeként magyar könyvtárosok egy csoportja 
- Palotás János projektmenedzser vezetésével -
kéthetes tanulmányúton vett részt Norvégiában 
és Izlandon. A cél a norvégiai és az izlandi 
könyvtári rendszer megismerése, a könyvtári in
formatika és a felhasználók képzésének tanul
mányozása volt. Az utazást alapos felkészülés 
előzte meg. Endrész Katalin A norvég és az iz
landi könyvtári rendszerről című írásának átte
kintése (12 
p. , kézirat) 
átfogó és lé-
n y e g 1 á t ó 
összefogla
lást adott a 
célországok 
k ö n y v t á r -
ü g y é r ő l , 

nagyban segített az előzetes tájékozódásban és a 
kérdések megfogalmazásában, a célirányos prog
ram megalkotásában. Az előzetes tanulmány 
alapján a program résztvevői szakterületüknek 
és gyakorlati tapasztalataiknak megfelelően ké
szültek a tanulmányútra. Minden résztvevő in
tézményét bemutató rövid prezentációt készített, 
megfogalmazta szakmai nézőpontját, tisztázta 
önmaga kérdésirányait. 

A fogadó intézmények és a tanulmányút részt
vevői köre, a tapasztalatcserében közreműködők 
közössége a könyvtárügy egészét lefedte. Nor
végiában az oslói Egyetemi, illetve Főiskolai 
Könyvtár és Tudásközpont, a Nemzeti Könyv
tár, Izlandon pedig a rejkjavíki Nemzeti és Egye
temi Könyvtár, a városi bibliotéka, továbbá 
Akureyriben az egyetemi, a közművelődési és 
egy iskolai könyvtár vett részt a programban. 
Magyar részről a Főiskolai és Kari Könyvtár
igazgatók Szövetségének képviseletében Nyír
egyháza, Szeged, Szombathely, Szolnok és Vác, 
illetve az Egyetemi Könyvtárigazgatók Szövet
ségének részéről a Szegedi Egyetemi Könyvtár 
József Attila Tanulmányi és Információs Köz
pontja, továbbá a hódmezővásárhelyi Könyvtári 
Együttműködési Kör főiskolai, közművelődési és 
iskolai könyvtárral vállalt részt a projektben. 

Vendéglátónk elsőként Oslo belvárosát mu
tatta be egy kiadós történelmi séta keretében. 
Láttuk a főutcán lévő Parlamentet, a Nobel-bé
kedíj átadásának helyszínét, Ibsen szobrát a 
Nemzeti Színház épülete előtt, a királyi palotát 
az őrséggel és a szép, őszi színekben pompázó 
parkkal. Majd a kölcsönös bemutatkozás után 
vendéglátóink kalauzolásával bejártuk az oslói 
főiskola (www.hio.no) sörfőzdéből átalakított im
pozáns, a régit és az újat ötletesen ötvöző épü
letegyüttesét. Az egyetemi reform keretében 
1994-ben szervezték át az 1859-ben alapított 
intézményt. Az ország száz főiskoláját huszon
hatra csökkentették. Norvégia csatlakozott a 
bolognai folyamathoz: a tíz évfolyamos alapfo
kú képzést három év középiskola követi, majd 
erre épül a kétlépcsős felsőoktatás az alap és a 
mester fokozattal. Ez utóbbi célszerűségből, 
gyakorlati hasznosságból, az európai integráció 
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és a sok külföldi hallgató miatt, angol nyelven 
folyik. 

A tudásközpont kiválóan felszerelt: a 265 ezer 
dokumentum használatát kártyás, vonalkódos, au
tomata kölcsönző rendszer segíti. A tantermek 
és a néhány férőhelyes zárt szemináriumi szo
bák funkciójuknak megfelelően berendezettek: in
teraktív táblával, kivetítővel és számítógépekkel, 
laptopokkal, könyvszkennerrel, nyomtatókkal és 
fénymásolókkal rendelkeznek. Biológiai szaktan
terem és multimédiás stúdió is a diákok rendel
kezésére áll. A hét fakultáson - művészet és 
dráma; oktatástudomány és nemzetközi tanulmá
nyok; mérnökképzés; egészségtudomány; újság
írás, könyvtár és informatika; nővérképzés; tár
sadalomtudományok - tizenegyezer diák tanul. 
Egy adott korosztály negyven százaléka szerez 
diplomát. 

Az információs technológiák ismerete, az 
elektronikus írástudás kompetenciája ma már az 
élet minden területén nélkülözhetetlen, ezért az 
összes hallgató részesül - szakiránytól függetle
nül - általános felhasználói képzésben.. Az el
méleti és a gyakorlati tudás átadása tanfolyamok 
keretében történik, amelyek tartalma az alapvető 
informatikai ismeretektől a programhasználato
kon keresztül a keresési stratégiákon át a tudo
mányos munka módszertanáig terjed. A releváns 
találatok elérésének alapelvei: türelem, beavat
kozás, összehasonlítás, az eredmény értékelése. 
Az elméletet előadásokon, egyszerre sok hallga

tónak oktatják, míg a gya
korlatot kiscsoportos, tanter
mi foglakozással oldják 
meg. Az ismeretek egyéni 
konzultációkon tovább mé-
lyíthetők. 

Az informatikai háttér 
célja, hogy minden fontos 
adat helytől függetlenül el
érhető legyen. Az integrált 
adatbázis neve FRIDA 
(wo.uio.no), amely regiszt
rálja és profilírozza a kuta
tókat, a kutatási programo
kat és eredményeket, esetleg 
teljes szövegű állományok
hoz is elvezet. Egyes felüle

tei interneten is elérhetők, de belső használatra 
is alkalmas: statisztikát generál, segít a stratégia 
döntések előkészítésében, egyben finanszírozási 
modell is. E-újságokat, e-folyóiratokat, továbbá 
bibliográfiai és saját építésű, teljes szövegű adat
bázisokat (DIVA, BORA, DUD, HUNIN stb.) is 
szolgáltatnak. 

A szakmai beszélgetéseken felmerült a kér
dés: tudásközpont vagy könyvtár-e a helyes el
nevezés? Van-e tartalmi különbség a két foga
lom között? A tudásközpont megnevezést indo
kolhatja, hogy az információs korszakban a 
könyvtár már nem csak könyvszerű dokumentu
mokat szolgáltat (korábban sem csak azt közve
tített, de mégis a könyv és a folyóirat volt a 
legfontosabb), hanem a legtágabb értelemben vett 
multimédiás forrásközpont, amelynek csak egyik, 
ma már nem is a legkeresettebb dokumentumtí
pusa a papíralapú könyv. A hagyományőrző fo
galomhasználat szívesen térne vissza vagy tarta
ná meg a könyvtár nevet is, hiszen a tradíció ezt 
kívánja. A részben szkeptikus szemlélet pedig 
úgy véli, hogy a tudásközpont csak a könyvtár 
túlretorizált, fellengzősen posztmodern neve, és 
semmivel sem jobban központja a tudásnak, mint 
az ódivatúnak minősített könyvtár. Fontos tehát 
az elnevezés, mert tartalmi-szemléleti különbsé
get is jelöl, de a lényeg mégis a. felhasználóban, 
az olvasóban történik. Itt is megkettőződött a 
fogalomhasználat, pedig a fő kérdés változatlan. 
Hogyan lesz a tudáscentrumban a felhasználó
ból a szöveget - bármilyen hordozó is legyen a 
betűközvetítő média - értő olvasó, vagyis mitől 
és mennyiben jelent mást az információs tech-
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nológiák (IT, a földön kívüli mintájára a köny
vön, a szövegen kívüliség) korában eljutni az 
információtól a tudásig. Nyilvánvaló, hogy ma 
könnyebben és gyorsabban érjük el az informá
ciókat, mint akár tizenöt évvel korábban, de oly
kor az adatszmog rontja a tisztánlátást, bár
mennyire is jól alkalmazzuk a keresési stratégi
ákat. Valószínű, a megismeréshez, a gondolko
dáshoz és a tudáshoz ugyanolyan hosszú út ve
zet, mint korábban, akár a tudásközpontban, akár 
a könyvtárban ülünk, mert a valódi, elmélyült, 
értő olvasás még a gyors világháló korában is 
csak lassú, vagyis zárt és szoros lehet, ha igazán 
alapos. A gondolkodás pedig még az informáci
ós szupersztrádán is csak a logikai szabályainak 
megfelelően, a maga gyalogjáró módján, lépés
ről lépésre haladhat. 

A finom lazacos, halas és sajtos hidegtál után 
érdekes és bölcs előadást hallottunk egy vak 
újságírótól, aki belső derűvel mutatta be az or
szág jellegzetességeit, szépségeit és gondjait. 
Norvégia Európa peremvidéke, a viking törté
nelmi múlt azonban nemcsak a norvégoké, örö
köse egész Skandinávia. Együtt osztoznak rajta 
a svédekkel, a dánokkal és az izlandiakkal. Nyel
vük is hasonló, történelmük a középkor korai 
századaiban nehezen különíthető el. Négyszáz 
évig dán fennhatóság alá tartoztak, korábban a 
nemzeti könyvtár is Koppenhágában volt, ma is 
sok Norvégiára vonatkozó dokumentumot őriz
nek ott. A parlament segítségével 1814-ben nyer
ték el függetlenségüket, de kilencven évig még 
svéd dominancia érvényesült. Az ország területe 
385 155 négyzetkilométer, lakossága 4,6 millió, 
népsűrűsége ritka, négyzetkilométerenként alig 

haladja meg a tizenkét főt. 
Mezőgazdasági művelésre 
csak a terület három százalé
ka alkalmas, de természeti 
szépségekben annál gazda
gabb. Partvidékét a szárazföld
be mélyen benyúló, keskeny 
öblök, dán-norvég elnevezés
sel, a fjordok szegélyezik, mi
képpen Izlandét is. A fő bevé
teli forrást a tengeri olaj- és 
gázlelőhelyek adják, illetve a 
halászat. Noha korábban száz
ezer halász tevékenykedett, ma 
a gépesítés miatt néhány ez
ren végzik ezt a munkát. Nor

végia nagy újságfogyasztó nemzet: a kétszáztíz
féle lap hárommillió példányban fogy el. Látha
tó, bizonyos területeken nem hagyja magát le
győzni a papír... A téli sportok mellett a legnép
szerűbb nemzeti elfoglaltság a természetjárás, 
nagyon sokan tagjai valamilyen túrázó egyesü
letnek. Ennek a feltétele is megvan: sokrétű a 
részfoglalkoztatások rendszere. Fokozatosan 
igyekeznek csökkenteni a munkaidőt, mert - iro
nizált előadónk - szeretnék összébb nyomni a 
hetet, hogy a két hétvége közelebb kerüljön egy
máshoz. A legnagyobb gondot a mediatizált ame
rikai globalizáció mellett az évi ötvenezer fős 
bevándorlás okozza, mert a kulturális, vallási kü
lönbségek nehezen integrálhatók, különösen a 
pakisztánok, a marokkóiak és a chileiek eseté
ben. Elgondolkodtató, hogy a főiskolai imate
remben a kereszt egy faajtókkal rendelkező, jól
lehet szárnyas oltárra emlékeztető szekrénysze
rűségben kapott helyet, ami a szárnyak behajtá
sával eltakarható, használaton kívül helyezhető. 
A tizenhétezer lengyel munkavállaló azonban jól 
beilleszkedett a norvég társadalomba. 

A Norvég Nemzeti Könyvtár (www.nb.no) 
1811-től, az első egyetem megalakulásától egye
temi könyvtárként is működött, de mára már 
különváltak. A nemzeti könyvtár legfontosabb 
feladatának a digitalizálást tekinti, 2050-re min
dent fel akarnak dolgozni. Megrendelésre is di
gitalizálnak műveket. A könyvekkel kezdték, 
majd a kották, kéziratok, újságok, filmek követ
keznek. Ezzel párhuzamosan a rádió és a televí
zió műsora is a programban szerepel, hiszen a 
nemzeti könyvtár alapvető feladata az archivá
lás, a kordokumentumok teljességre törekvő meg-
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őrzése. Megtekintettük a digitalizáló részleget, 
ahol nagy teljesítményű szkennerekkel dolgoz
nak, szövegként és képként is mentik az állo
mányt, a biztonsági másolatot máshol őrzik. 
Célszerű lenne, hogy az új művek azonnal beke
rüljenek az elektronikus könyvtárba. Hetvenezer 
monográfiát digitalizáltak így, de a szerzői jo
gok problémája miatt sajnos nem kerülhet fel 
minden az internetre. Most tárgyalnak a kiadók
kal a megoldási lehetőségekről. 

Az Oslói Egyetemi Könyvtár (www.ub.uio.no) 
impozáns, új épületegyüttese az 1990-es évek
ben folyamatosan, egyre bővülve készült el. 
Társadalomtudományi, orvosi, jogi és természet
tudományi részleget tartalmaz. A főépület na
gyon hasonlít a szegedi egyetemi könyvtárhoz, 
hiszen annak egyik mintája éppen az oslói volt. 
Kiválóan felszerelt, esztétikus és egyben prakti
kus is: sok férőhellyel, mégis bensőséges olva
sói terekkel rendelkezik. A szabadpolcos rend
szer könnyen hozzáférhetővé teszi a könyveket, 
folyóiratokat. A kölcsönzést automata pult segí
ti, a számítógépes munkahelyek egyedi világítá-
súak, jól kiépítettek és bővíthetők. 

Az X-port (x-port.uio.no) segítségével külön
böző adatbázisok, a BIBSYS-sel (www 
.ask.bibsys.no) a norvég közös katalógus érhető 
el. Az épületet és a könyvtárakat Kiss Zsuzsan
na évek óta Norvégiában dolgozó magyar szak
könyvtáros mutatta be. A könyvtár munkatársa
inak nem szükséges könyvtárosi képesítés, vala
milyen szaktudományi végzettséggel kell rendel
kezniük. 

A Nemzeti Levél tár i , 
Könyvtári és Múzeumi Ható
ságot (www.abm-utvikling.no) 
2003. január l-jén alapították, 
a kulturális kormányzat irányí
tása alatt áll, a könyvtári tör
vény alapján működik. Fő fel
adata a levéltárak, a könyvtá
rak és a múzeumok közötti 
együttműködés szervezése, 
fejlesztése, egységes és haté
konyságnövelő stratégiai irá
nyítása. 2008-ban átszervezték 
az intézményt, és 2014-ig tar
tó könyvtári reformprogramot 
fogadtak el. Céljuk, hogy az 

információs korszaknak megfelelően minden, 
mindenhonnan és mindenki számára integráltan 
és felhasználóbarát módon legyen elérhető. Alap
elvük a tudás, a tapasztalatok, a kulturális érté
kek megőrzése és közvetítése a szabadság, a to
lerancia és az esélyegyenlőség jegyében. Ennek 
alapján kell megújítani a tartalmakat, a szolgál
tatások rendszerét, a szervezetet és a szerkeze
tet, a kompetenciákat és a kutatást. A fő fókusz
csoportok a felsőoktatási könyvtárak és tudás
központok, a tudományos szakkönyvtárak, a köz
művelődési és az iskolai könyvtárak. 

Az előadások, megbeszélések után délutánon
ként megnéztük Oslo nevezetességeit. A kikötőt 
és a XIV. században, a svéd támadások ellen 
alapított középkori Akershus erődöt (www. 
mil.no/felles/nhm), a híres Városházát, jellegze
tesen nagy órájával. A 2008-ban megnyílt, köz
vetlenül a tengerből kiemelkedő, zikkuratra em
lékeztető új Operaházat, ami ferde üveg- és kő-
síkjaival nagyságot és mozgékonyságot sugároz 
(www.oslooperahouse.com). 

Közelről is megcsodálhattuk a kiváló szob
rásznak, a XX. század első felében alkotó Gustav 
Vigelandnak monumentális és megrendítő szo
borparkját, ahol 192 gránit, bronz és vas szobor 
található (www.vigeland.museum.no). A legje
lentősebb szoborcsoport a tizenhét méter magas, 
egyetlen gránittömbből faragott, százhuszonegy 
meztelen, egymásba csavarodott emberi testet 
ábrázoló, égbetörő húsoszlop, a Monolit. Körü
lötte tizenkétszer három többalakos kompozíció, 
amely a maga fájdalmas szépségében a lét és az 
idő lebírhatatlan gondjával, az emberi élet cikli
kusságával és létezésünk végességével szembe-
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nológiák (IT, a földön kívüli mintájára a köny
vön, a szövegen kívüliség) korában eljutni az 
információtól a tudásig. Nyilvánvaló, hogy ma 
könnyebben és gyorsabban érjük el az informá
ciókat, mint akár tizenöt évvel korábban, de oly
kor az adatszmog rontja a tisztánlátást, bár
mennyire is jól alkalmazzuk a keresési stratégi
ákat. Valószínű, a megismeréshez, a gondolko
dáshoz és a tudáshoz ugyanolyan hosszú út ve
zet, mint korábban, akár a tudásközpontban, akár 
a könyvtárban ülünk, mert a valódi, elmélyült, 
értő olvasás még a gyors világháló korában is 
csak lassú, vagyis zárt és szoros lehet, ha igazán 
alapos. A gondolkodás pedig még az informáci
ós szupersztrádán is csak a logikai szabályainak 
megfelelően, a maga gyalogjáró módján, lépés
ről lépésre haladhat. 

A finom lazacos, halas és sajtos hidegtál után 
érdekes és bölcs előadást hallottunk egy vak 
újságírótól, aki belső derűvel mutatta be az or
szág jellegzetességeit, szépségeit és gondjait. 
Norvégia Európa peremvidéke, a viking törté
nelmi múlt azonban nemcsak a norvégoké, örö
köse egész Skandinávia. Együtt osztoznak rajta 
a svédekkel, a dánokkal és az izlandiakkal. Nyel
vük is hasonló, történelmük a középkor korai 
századaiban nehezen különíthető el. Négyszáz 
évig dán fennhatóság alá tartoztak, korábban a 
nemzeti könyvtár is Koppenhágában volt, ma is 
sok Norvégiára vonatkozó dokumentumot őriz
nek ott. A parlament segítségével 1814-ben nyer
ték el függetlenségüket, de kilencven évig még 
svéd dominancia érvényesült. Az ország területe 
385 155 négyzetkilométer, lakossága 4,6 millió, 
népsűrűsége ritka, négyzetkilométerenként alig 

haladja meg a tizenkét főt. 
Mezőgazdasági művelésre 
csak a terület három százalé
ka alkalmas, de természeti 
szépségekben annál gazda
gabb. Partvidékét a szárazföld
be mélyen benyúló, keskeny 
öblök, dán-norvég elnevezés
sel, a fjordok szegélyezik, mi
képpen Izlandét is. A fő bevé
teli forrást a tengeri olaj- és 
gázlelőhelyek adják, illetve a 
halászat. Noha korábban száz
ezer halász tevékenykedett, ma 
a gépesítés miatt néhány ez
ren végzik ezt a munkát. Nor

végia nagy újságfogyasztó nemzet: a kétszáztíz
féle lap hárommillió példányban fogy el. Látha
tó, bizonyos területeken nem hagyja magát le
győzni a papír... A téli sportok mellett a legnép
szerűbb nemzeti elfoglaltság a természetjárás, 
nagyon sokan tagjai valamilyen túrázó egyesü
letnek. Ennek a feltétele is megvan: sokrétű a 
részfoglalkoztatások rendszere. Fokozatosan 
igyekeznek csökkenteni a munkaidőt, mert - iro
nizált előadónk - szeretnék összébb nyomni a 
hetet, hogy a két hétvége közelebb kerüljön egy
máshoz. A legnagyobb gondot a mediatizált ame
rikai globalizáció mellett az évi ötvenezer fős 
bevándorlás okozza, mert a kulturális, vallási kü
lönbségek nehezen integrálhatók, különösen a 
pakisztánok, a marokkóiak és a chileiek eseté
ben. Elgondolkodtató, hogy a főiskolai imate
remben a kereszt egy faajtókkal rendelkező, jól
lehet szárnyas oltárra emlékeztető szekrénysze
rűségben kapott helyet, ami a szárnyak behajtá
sával eltakarható, használaton kívül helyezhető. 
A tizenhétezer lengyel munkavállaló azonban jól 
beilleszkedett a norvég társadalomba. 

A Norvég Nemzeti Könyvtár (www.nb.no) 
1811-től, az első egyetem megalakulásától egye
temi könyvtárként is működött, de mára már 
különváltak. A nemzeti könyvtár legfontosabb 
feladatának a digitalizálást tekinti, 2050-re min
dent fel akarnak dolgozni. Megrendelésre is di
gitalizálnak műveket. A könyvekkel kezdték, 
majd a kották, kéziratok, újságok, filmek követ
keznek. Ezzel párhuzamosan a rádió és a televí
zió műsora is a programban szerepel, hiszen a 
nemzeti könyvtár alapvető feladata az archivá
lás, a kordokumentumok teljességre törekvő meg-
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őrzése. Megtekintettük a digitalizáló részleget, 
ahol nagy teljesítményű szkennerekkel dolgoz
nak, szövegként és képként is mentik az állo
mányt, a biztonsági másolatot máshol őrzik. 
Célszerű lenne, hogy az új művek azonnal beke
rüljenek az elektronikus könyvtárba. Hetvenezer 
monográfiát digitalizáltak így, de a szerzői jo
gok problémája miatt sajnos nem kerülhet fel 
minden az internetre. Most tárgyalnak a kiadók
kal a megoldási lehetőségekről. 

Az Oslói Egyetemi Könyvtár (www.ub.uio.no) 
impozáns, új épületegyüttese az 1990-es évek
ben folyamatosan, egyre bővülve készült el. 
Társadalomtudományi, orvosi, jogi és természet
tudományi részleget tartalmaz. A főépület na
gyon hasonlít a szegedi egyetemi könyvtárhoz, 
hiszen annak egyik mintája éppen az oslói volt. 
Kiválóan felszerelt, esztétikus és egyben prakti
kus is: sok férőhellyel, mégis bensőséges olva
sói terekkel rendelkezik. A szabadpolcos rend
szer könnyen hozzáférhetővé teszi a könyveket, 
folyóiratokat. A kölcsönzést automata pult segí
ti, a számítógépes munkahelyek egyedi világítá-
súak, jól kiépítettek és bővíthetők. 

Az X-port (x-port.uio.no) segítségével külön
böző adatbázisok, a BIBSYS-sel (www 
.ask.bibsys.no) a norvég közös katalógus érhető 
el. Az épületet és a könyvtárakat Kiss Zsuzsan
na évek óta Norvégiában dolgozó magyar szak
könyvtáros mutatta be. A könyvtár munkatársa
inak nem szükséges könyvtárosi képesítés, vala
milyen szaktudományi végzettséggel kell rendel
kezniük. 

A Nemzeti Levél tár i , 
Könyvtári és Múzeumi Ható
ságot (www.abm-utvikling.no) 
2003. január l-jén alapították, 
a kulturális kormányzat irányí
tása alatt áll, a könyvtári tör
vény alapján működik. Fő fel
adata a levéltárak, a könyvtá
rak és a múzeumok közötti 
együttműködés szervezése, 
fejlesztése, egységes és haté
konyságnövelő stratégiai irá
nyítása. 2008-ban átszervezték 
az intézményt, és 2014-ig tar
tó könyvtári reformprogramot 
fogadtak el. Céljuk, hogy az 

információs korszaknak megfelelően minden, 
mindenhonnan és mindenki számára integráltan 
és felhasználóbarát módon legyen elérhető. Alap
elvük a tudás, a tapasztalatok, a kulturális érté
kek megőrzése és közvetítése a szabadság, a to
lerancia és az esélyegyenlőség jegyében. Ennek 
alapján kell megújítani a tartalmakat, a szolgál
tatások rendszerét, a szervezetet és a szerkeze
tet, a kompetenciákat és a kutatást. A fő fókusz
csoportok a felsőoktatási könyvtárak és tudás
központok, a tudományos szakkönyvtárak, a köz
művelődési és az iskolai könyvtárak. 

Az előadások, megbeszélések után délutánon
ként megnéztük Oslo nevezetességeit. A kikötőt 
és a XIV. században, a svéd támadások ellen 
alapított középkori Akershus erődöt (www. 
mil.no/felles/nhm), a híres Városházát, jellegze
tesen nagy órájával. A 2008-ban megnyílt, köz
vetlenül a tengerből kiemelkedő, zikkuratra em
lékeztető új Operaházat, ami ferde üveg- és kő-
síkjaival nagyságot és mozgékonyságot sugároz 
(www.oslooperahouse.com). 

Közelről is megcsodálhattuk a kiváló szob
rásznak, a XX. század első felében alkotó Gustav 
Vigelandnak monumentális és megrendítő szo
borparkját, ahol 192 gránit, bronz és vas szobor 
található (www.vigeland.museum.no). A legje
lentősebb szoborcsoport a tizenhét méter magas, 
egyetlen gránittömbből faragott, százhuszonegy 
meztelen, egymásba csavarodott emberi testet 
ábrázoló, égbetörő húsoszlop, a Monolit. Körü
lötte tizenkétszer három többalakos kompozíció, 
amely a maga fájdalmas szépségében a lét és az 
idő lebírhatatlan gondjával, az emberi élet cikli
kusságával és létezésünk végességével szembe-
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sít. Tipikus élethelyzeteket, az emberi kapcsola
tok alakulását és konfliktusainak változását jele
níti meg a gyermekkor játékos vidámságától 
kezdődően a szerelemtől és erőtől duzzadó ifjú
koron át a terheket hordozó felnőttségen keresz
tül a fájdalmasan hamar beköszöntő bölcs és 
zsémbes öregkorig. A szoboregyüttes a könyör
telenül múló idő szépségét és tragikusan örökér
vényű pillanatnyiságát merevíti gránitba. 

A másik világhírű képzőművész, Edvard 
Munch (ejtsd: munk), Norvégia leghíresebb exp
resszionistája, a modernizmus egyik legnagyobb 
festője, szülővárosára, Oslóra hagyta műveit. 
Leghíresebb képeit a Nemzeti Galériában 
(www.nationalmuseum.no) tekintettük meg. Az 
impresszionizmusból induló művész korai képe
in erősen érződik Monet, Manet, Van Gogh 
hatása, akiknek művészetét Párizsban tanulmá
nyozta. 

Maga is szép képeket festett ebben a stílus
ban, de alkata és tehetsége legyőzte az elődök 
hatásiszonyát, sikerült túljutnia nyomosztó befo
lyásukon, és rátalált saját hangjára. Meghaladva 
a pillanatnyi benyomások rögzítését, ő a kifeje
zés erősségét és jelképiségét helyezi előtérbe. 
Nem a világot ábrázolja, hanem a világ hatását 
a lélekben. A festmény kivetítés lesz, a belső 
tartalmak átvitele a külsőbe, a tájba, az életkép
be, az arcképbe. A századvég alapélménye a 
„minden Egész eltörött" érzése (Ady Endre: 
Kocsi-út az éjszakában). A dekadencia hanyat
lást érzékel az élet minden területén, a termé
szettől kezdve az emberi kapcsolatokon keresz
tül a betegség, a halál, az elidegenedés, a ma
gány, a félelem és a reszketés rettenetéig. Ez az 
életérzés vezet el és fejeződik ki Munch leghíre
sebb, hátborzongató képén, ahol a világba vetett 
embert torzult arccal, magányos, velőtrázó, de a 
festményen szükségképpen néma sikolyként je
leníti meg. 

A kulturális programok keretében bejártuk a 
Bygdóy-félsziget múzeumait. Belülről is meg
néztük a Framot (www.fram.museum.no), a le
gendás sarkkutató hajót, amely úgy épült, hogy 
jég ne tudja összeroppantani, hanem a fagy ereje 
és nyomása mintegy a jégtáblába tetejére emel
je, és így sodródni tudjon a tengeri áramlattal. 
Ennek segítségével Nansen megközelítette az 
Északi-sarkot, Amundsen pedig öt héttel a brit 
Scott előtt, 1911. december 14-én elsőként ért a 
Déli-sarkra. 

Thor Heyerdahl norvég tengerbiológus, kísér
leti régész és néprajzos munkásságát önálló és 
látványos kiállítás mutatja be. A híres balsafatu-
taj, a Kon-Tiki, az inka Napisten, Virakocsa nevét 
viselte, később ő lett a múzeum névadója is 
(www.kon-tiki.no). A kutató az 1947-es expedí
ción ezzel bizonyította, hogy lehetséges volt át
kelni a Csendes-óceánon Polinéziába, így az 
őslakosok egy része az inkák előtti Dél-Ameri
kából is érkezhetett, noha elméletét a genetika 
eredményeire hivatkozva erősen vitatják. Itt lát
ható még a többi expedíció gazdag leletanyaga, 
dokumentációja mellett az egyiptomi napisten
ről elnevezett Ra II papiruszhajó is, amellyel 
1970-ben azt igazolta, hogy a régi egyiptomiak 
is képesek lehettek papirusznádból készült hajó
ikkal átszelni a Kanári-szigetek körüli áramlatok 
segítségével az Atlanti-óceánt. 

A norvég igazi hajós nemzet, így megnéztük 
még a Tengerészeti Múzeumot (www.norsk- 
sjofartsmuseum.no), amely sokrétűen mutatja be 
a tengeri hajózás körülményeit, technikai hátte
rét, és sok szép modellel szemlélteti a hajótípu
sok változását. A Viking Hajómúzeumban 
(www.khm.uio.no/vikingskipshuset) közelről 
csodálhattuk meg a három IX. századi, az agyag
ban megőrződött és gyönyörűen restaurált ere
deti viking hajót. A két kisebbet a part mentén, 
a nagyobbat a tengeren használták. Később mind
három temetkezési helyül is szolgált, gazdag 
sírmellékletet is találtak a régészeti feltárás so
rán. Nemcsak életükben, a túlvilágon is ezzel 
hajóztak. Igazat kell adnunk Winston Churchill-
nek: „A vikingek lelke benne van a hajóikban." 
A tenger ellenállhatatlanul csábította őket. A 
kecses viking hajó azonban nemcsak közlekedé
si eszköz, hanem a büszkeség és az önbecsülés 
kifejezője is. A legféltettebb kincs, fegyver, gaz
dasági és kereskedelmi eszköz, a legfontosabb 
használati tárgy és egyben műalkotás. Életük és 
haláluk helyszíne, életre ringató bölcső és nyu
godalmat adó, díszesen faragott koporsó. Bizo
nyított, hogy a vikingek ezekkel a kiváló vízfek
vésű és gyors hajókkal már ötszáz évvel Kolum
busz előtt, 1000 körül elérték Észak-Amerika 
partjait, (home.online.no/~joeolavl/viking) 

A Norvég Népművészeti Múzeum (www. 
norskfolke.museum.no), a skanzen nagy terüle
ten és érzékletesen mutatja be a közelmúlt és a 
régi korok tárgyait, életmódját, házépítési szo
kásait. A füves tetejű, vastag fából készült épü-
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letek mesébe illőek, látványuk a hobbitok vilá
gát idézi, és érthetővé teszi Tolkien rajongását 
az óskandináv nyelvek és kultúrák iránt. 

A következő hétre reykjavíki átszállással elő
ször Izland második legnagyobb városába, a ti
zenhatezres lélekszámú Akureyribe repültünk, 
ahol igazi északi időjárás, az ország nevének 
megfelelően jég, hó és hideg fogadott bennün
ket. Északi fekvése ellenére azonban a sziget 
éghajlata a tengeri áramlatok mérséklő hatása 
miatt kevésbe zord. Nyáron tíz-tizenöt fok van, 
de télen sincs hidegebb mínusz tizenötnél. Ek
kor a legrövidebb időszakban négy órán át van 
világos, nyáron heteken át nem megy le nap. A 
repülőgépből a sötétben látható volt, hogy a 
zöldségtermesztésre használt üvegházak fény
szükségletét „mesterséges nappal", speciális lám
pákkal igyekeznek pótolni. A meleget a bősége
sen rendelkezésre álló geotermikus energia, a 
könnyen hozzáférhető melegvíz biztosítja. Az 
olcsó energia vonzó hatása és a halászat adja az 
ország fő bevételi forrását. 

Izland lényegében akkora, mint Magyarország, 
de lakossága csak 320 ezer. Ennek kétharmada a 
fővárosban, Reykjavíkban és környékén él, így 
népsűrűsége igen ritka, 3,1 fő négyzetkilométe
renként. Az ország tíz százalékát örök hó és jég 
borítja, a többi rész is nehezen járható és lakha
tó, kopár, terméketlen vidék: kietlenül sziklás, 
vulkáni hegyek, salak és hamumező. A szigeten 
száznegyven vulkán van, ebből huszonhat idő
szakosan működik, a kráterek száma meghaladja 
az ezret. A fa már a középkorban elfogyott. Ezen 
ironizál a vicc is: ha eltévednél az izlandi erdő
ben, egyenesedj fel és nézz szét. Települések 
szinte csak a tengerparton találhatók. A térképe
ken, a világon egyedülállóan, a kísértetek és a 
trollok, a misztikus szellemlények és a manók 
előfordulási helye is szerepel. A legkisebb jelölt 
település nem a falu, hanem az egyes tanyákban 
lakó családok, név szerint feltüntetve. Ahol ritka 
az ember, fontos számon tartani. 

Az Akureyri Egyetemet (www.unak.is) és 
könyvtárát 1987-ben alapították, 1450 diák tanul 
a jól felszerelt, 2002-2003-ban átadott két új épü
letben, a harmadik most készül. A száznyolcvan 
alkalmazott közül száz dolgozik tanári állásban. 
A hallgatók negyven százaléka távoktatásban 
vesz részt. A szigeten többfelé, ennél kevesebb 
lélekszámú helyeken is van oktatási központ. Az 
itt tapasztaltak alapján elgondolkodtató, mennyire 

viszonylagos, mi számít igazán kis településnek, 
és mi az igazi vidékfejlesztés. Az izlandiak rá
jöttek, hogy a vidéki egyetemekre, könyvtárak
ra, általában az oktatásra fordított forrásoknak 
gazdasági, kulturális és népességmegtartó ereje 
van. A végzettek negyven százaléka Akureyri 
környékén, huszonhat százalékuk a fővárosban, 
a többi a szigeten kívül helyezkedik el. Egész
ségügyi és ipari képzéssel indultak, majd ez 
bővült, így most különböző tudományágakból 
választhatják ki a diákok a megfelelő szintet. 
Alapvetően a bolognai folyamathoz igazodnak, 
az alapstúdiumokra épül a mesterképzés. Az ál
talános szakok, társadalomtudomány, média, 
oktatás tudomány, biotechnológia mellett különö
sen fontosak a helyi adottságokra támaszkodó 
képzések: természeti erőforrások hasznosítása, 
megújuló energiák, halászat és menedzsment, 
élelmezéstudomány, vidékfejlesztés és falusi tu
rizmus, tengeri és sarkjog. Ez utóbbi elsősorban 
külföldiek részére, angolul folyik. 

A könyvtárban negyvenezer dokumentum van, 
az évi kölcsönzés tizennégyezer, amit az e-do-
kumentumok letöltése folyamatosan csökkent. Az 
olvasó- és számítógépterem hatvannégy férőhe
lyes, vizsgaidőszakban azonban itt nem lehet 
gépet használni, mert a diákok csöndet kértek. A 
hallgatók plasztikkártyája többcélú: belépő, ami
vel az épület megfelelő részeit huszonnégy órán 
keresztül bármikor igénybe lehet venni, továbbá 
fénymásolást és kölcsönzést is biztosít. Az olva
sók képzése hangsúlyos, mert az elektronikus 
írástudás nélkülözhetetlen a korszerű, az egész 
életen át tartó tanulási folyamatban. A „gólyák" 
egyhetes, negyvenöt perces órákból álló intenzív 
bevezetést kapnak az információs technológiák 
világába, amely a legfontosabb, általános isme
reteket tartalmazza: keresés, katalógusok, adat
bázisok, e-dokumentumok. A speciális és elmé
lyültebb képzések a szakiránynak megfelelő 
kurzushoz kapcsolódnak. 

Középiskolai könyvtárban is jártunk Akurey-
riben (www.ma.is). Az iskola épülete egyaránt 
szolgálja az egyéni és a közösségi létet, mert a 
könyvtár előtti lépcsős tér lehetőséget ad a be
szélgetésre és a kötetlen csoportmunkára is. A 
könyvtárba belépve megállapítható, lényegében 
az egész olvasóteremként funkcionál, ahol a di
ákok jól felszerelt, otthonos környezetben olvas
hatnak. A könyvespolcok között mindenütt asz
talok és székek vannak. A szabadpolcos rend-
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sít. Tipikus élethelyzeteket, az emberi kapcsola
tok alakulását és konfliktusainak változását jele
níti meg a gyermekkor játékos vidámságától 
kezdődően a szerelemtől és erőtől duzzadó ifjú
koron át a terheket hordozó felnőttségen keresz
tül a fájdalmasan hamar beköszöntő bölcs és 
zsémbes öregkorig. A szoboregyüttes a könyör
telenül múló idő szépségét és tragikusan örökér
vényű pillanatnyiságát merevíti gránitba. 

A másik világhírű képzőművész, Edvard 
Munch (ejtsd: munk), Norvégia leghíresebb exp
resszionistája, a modernizmus egyik legnagyobb 
festője, szülővárosára, Oslóra hagyta műveit. 
Leghíresebb képeit a Nemzeti Galériában 
(www.nationalmuseum.no) tekintettük meg. Az 
impresszionizmusból induló művész korai képe
in erősen érződik Monet, Manet, Van Gogh 
hatása, akiknek művészetét Párizsban tanulmá
nyozta. 

Maga is szép képeket festett ebben a stílus
ban, de alkata és tehetsége legyőzte az elődök 
hatásiszonyát, sikerült túljutnia nyomosztó befo
lyásukon, és rátalált saját hangjára. Meghaladva 
a pillanatnyi benyomások rögzítését, ő a kifeje
zés erősségét és jelképiségét helyezi előtérbe. 
Nem a világot ábrázolja, hanem a világ hatását 
a lélekben. A festmény kivetítés lesz, a belső 
tartalmak átvitele a külsőbe, a tájba, az életkép
be, az arcképbe. A századvég alapélménye a 
„minden Egész eltörött" érzése (Ady Endre: 
Kocsi-út az éjszakában). A dekadencia hanyat
lást érzékel az élet minden területén, a termé
szettől kezdve az emberi kapcsolatokon keresz
tül a betegség, a halál, az elidegenedés, a ma
gány, a félelem és a reszketés rettenetéig. Ez az 
életérzés vezet el és fejeződik ki Munch leghíre
sebb, hátborzongató képén, ahol a világba vetett 
embert torzult arccal, magányos, velőtrázó, de a 
festményen szükségképpen néma sikolyként je
leníti meg. 

A kulturális programok keretében bejártuk a 
Bygdóy-félsziget múzeumait. Belülről is meg
néztük a Framot (www.fram.museum.no), a le
gendás sarkkutató hajót, amely úgy épült, hogy 
jég ne tudja összeroppantani, hanem a fagy ereje 
és nyomása mintegy a jégtáblába tetejére emel
je, és így sodródni tudjon a tengeri áramlattal. 
Ennek segítségével Nansen megközelítette az 
Északi-sarkot, Amundsen pedig öt héttel a brit 
Scott előtt, 1911. december 14-én elsőként ért a 
Déli-sarkra. 

Thor Heyerdahl norvég tengerbiológus, kísér
leti régész és néprajzos munkásságát önálló és 
látványos kiállítás mutatja be. A híres balsafatu-
taj, a Kon-Tiki, az inka Napisten, Virakocsa nevét 
viselte, később ő lett a múzeum névadója is 
(www.kon-tiki.no). A kutató az 1947-es expedí
ción ezzel bizonyította, hogy lehetséges volt át
kelni a Csendes-óceánon Polinéziába, így az 
őslakosok egy része az inkák előtti Dél-Ameri
kából is érkezhetett, noha elméletét a genetika 
eredményeire hivatkozva erősen vitatják. Itt lát
ható még a többi expedíció gazdag leletanyaga, 
dokumentációja mellett az egyiptomi napisten
ről elnevezett Ra II papiruszhajó is, amellyel 
1970-ben azt igazolta, hogy a régi egyiptomiak 
is képesek lehettek papirusznádból készült hajó
ikkal átszelni a Kanári-szigetek körüli áramlatok 
segítségével az Atlanti-óceánt. 

A norvég igazi hajós nemzet, így megnéztük 
még a Tengerészeti Múzeumot (www.norsk- 
sjofartsmuseum.no), amely sokrétűen mutatja be 
a tengeri hajózás körülményeit, technikai hátte
rét, és sok szép modellel szemlélteti a hajótípu
sok változását. A Viking Hajómúzeumban 
(www.khm.uio.no/vikingskipshuset) közelről 
csodálhattuk meg a három IX. századi, az agyag
ban megőrződött és gyönyörűen restaurált ere
deti viking hajót. A két kisebbet a part mentén, 
a nagyobbat a tengeren használták. Később mind
három temetkezési helyül is szolgált, gazdag 
sírmellékletet is találtak a régészeti feltárás so
rán. Nemcsak életükben, a túlvilágon is ezzel 
hajóztak. Igazat kell adnunk Winston Churchill-
nek: „A vikingek lelke benne van a hajóikban." 
A tenger ellenállhatatlanul csábította őket. A 
kecses viking hajó azonban nemcsak közlekedé
si eszköz, hanem a büszkeség és az önbecsülés 
kifejezője is. A legféltettebb kincs, fegyver, gaz
dasági és kereskedelmi eszköz, a legfontosabb 
használati tárgy és egyben műalkotás. Életük és 
haláluk helyszíne, életre ringató bölcső és nyu
godalmat adó, díszesen faragott koporsó. Bizo
nyított, hogy a vikingek ezekkel a kiváló vízfek
vésű és gyors hajókkal már ötszáz évvel Kolum
busz előtt, 1000 körül elérték Észak-Amerika 
partjait, (home.online.no/~joeolavl/viking) 

A Norvég Népművészeti Múzeum (www. 
norskfolke.museum.no), a skanzen nagy terüle
ten és érzékletesen mutatja be a közelmúlt és a 
régi korok tárgyait, életmódját, házépítési szo
kásait. A füves tetejű, vastag fából készült épü-
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letek mesébe illőek, látványuk a hobbitok vilá
gát idézi, és érthetővé teszi Tolkien rajongását 
az óskandináv nyelvek és kultúrák iránt. 

A következő hétre reykjavíki átszállással elő
ször Izland második legnagyobb városába, a ti
zenhatezres lélekszámú Akureyribe repültünk, 
ahol igazi északi időjárás, az ország nevének 
megfelelően jég, hó és hideg fogadott bennün
ket. Északi fekvése ellenére azonban a sziget 
éghajlata a tengeri áramlatok mérséklő hatása 
miatt kevésbe zord. Nyáron tíz-tizenöt fok van, 
de télen sincs hidegebb mínusz tizenötnél. Ek
kor a legrövidebb időszakban négy órán át van 
világos, nyáron heteken át nem megy le nap. A 
repülőgépből a sötétben látható volt, hogy a 
zöldségtermesztésre használt üvegházak fény
szükségletét „mesterséges nappal", speciális lám
pákkal igyekeznek pótolni. A meleget a bősége
sen rendelkezésre álló geotermikus energia, a 
könnyen hozzáférhető melegvíz biztosítja. Az 
olcsó energia vonzó hatása és a halászat adja az 
ország fő bevételi forrását. 

Izland lényegében akkora, mint Magyarország, 
de lakossága csak 320 ezer. Ennek kétharmada a 
fővárosban, Reykjavíkban és környékén él, így 
népsűrűsége igen ritka, 3,1 fő négyzetkilométe
renként. Az ország tíz százalékát örök hó és jég 
borítja, a többi rész is nehezen járható és lakha
tó, kopár, terméketlen vidék: kietlenül sziklás, 
vulkáni hegyek, salak és hamumező. A szigeten 
száznegyven vulkán van, ebből huszonhat idő
szakosan működik, a kráterek száma meghaladja 
az ezret. A fa már a középkorban elfogyott. Ezen 
ironizál a vicc is: ha eltévednél az izlandi erdő
ben, egyenesedj fel és nézz szét. Települések 
szinte csak a tengerparton találhatók. A térképe
ken, a világon egyedülállóan, a kísértetek és a 
trollok, a misztikus szellemlények és a manók 
előfordulási helye is szerepel. A legkisebb jelölt 
település nem a falu, hanem az egyes tanyákban 
lakó családok, név szerint feltüntetve. Ahol ritka 
az ember, fontos számon tartani. 

Az Akureyri Egyetemet (www.unak.is) és 
könyvtárát 1987-ben alapították, 1450 diák tanul 
a jól felszerelt, 2002-2003-ban átadott két új épü
letben, a harmadik most készül. A száznyolcvan 
alkalmazott közül száz dolgozik tanári állásban. 
A hallgatók negyven százaléka távoktatásban 
vesz részt. A szigeten többfelé, ennél kevesebb 
lélekszámú helyeken is van oktatási központ. Az 
itt tapasztaltak alapján elgondolkodtató, mennyire 

viszonylagos, mi számít igazán kis településnek, 
és mi az igazi vidékfejlesztés. Az izlandiak rá
jöttek, hogy a vidéki egyetemekre, könyvtárak
ra, általában az oktatásra fordított forrásoknak 
gazdasági, kulturális és népességmegtartó ereje 
van. A végzettek negyven százaléka Akureyri 
környékén, huszonhat százalékuk a fővárosban, 
a többi a szigeten kívül helyezkedik el. Egész
ségügyi és ipari képzéssel indultak, majd ez 
bővült, így most különböző tudományágakból 
választhatják ki a diákok a megfelelő szintet. 
Alapvetően a bolognai folyamathoz igazodnak, 
az alapstúdiumokra épül a mesterképzés. Az ál
talános szakok, társadalomtudomány, média, 
oktatás tudomány, biotechnológia mellett különö
sen fontosak a helyi adottságokra támaszkodó 
képzések: természeti erőforrások hasznosítása, 
megújuló energiák, halászat és menedzsment, 
élelmezéstudomány, vidékfejlesztés és falusi tu
rizmus, tengeri és sarkjog. Ez utóbbi elsősorban 
külföldiek részére, angolul folyik. 

A könyvtárban negyvenezer dokumentum van, 
az évi kölcsönzés tizennégyezer, amit az e-do-
kumentumok letöltése folyamatosan csökkent. Az 
olvasó- és számítógépterem hatvannégy férőhe
lyes, vizsgaidőszakban azonban itt nem lehet 
gépet használni, mert a diákok csöndet kértek. A 
hallgatók plasztikkártyája többcélú: belépő, ami
vel az épület megfelelő részeit huszonnégy órán 
keresztül bármikor igénybe lehet venni, továbbá 
fénymásolást és kölcsönzést is biztosít. Az olva
sók képzése hangsúlyos, mert az elektronikus 
írástudás nélkülözhetetlen a korszerű, az egész 
életen át tartó tanulási folyamatban. A „gólyák" 
egyhetes, negyvenöt perces órákból álló intenzív 
bevezetést kapnak az információs technológiák 
világába, amely a legfontosabb, általános isme
reteket tartalmazza: keresés, katalógusok, adat
bázisok, e-dokumentumok. A speciális és elmé
lyültebb képzések a szakiránynak megfelelő 
kurzushoz kapcsolódnak. 

Középiskolai könyvtárban is jártunk Akurey-
riben (www.ma.is). Az iskola épülete egyaránt 
szolgálja az egyéni és a közösségi létet, mert a 
könyvtár előtti lépcsős tér lehetőséget ad a be
szélgetésre és a kötetlen csoportmunkára is. A 
könyvtárba belépve megállapítható, lényegében 
az egész olvasóteremként funkcionál, ahol a di
ákok jól felszerelt, otthonos környezetben olvas
hatnak. A könyvespolcok között mindenütt asz
talok és székek vannak. A szabadpolcos rend-
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íll 

A reykjaviki főiskolai könyvtár 

szernek köszönhetően minden azonnal elérhető, 
ami a tájékozódást, az egyéni autonómiát bizto
sítja, ugyanakkor ki is kényszeríti, mert létével 
is felelősségteljes önállóságra nevel. A diákok 
rendelkezésére állnak a könyvek mellett a folyó
iratok, lehetőségük nyílik az egyéni tájékozódásra 
és felkészülésre a nyomtatott és az elektronikus 
források használatával. A norvégiai és izlandi 
tanulmányút egyik legfontosabb tapasztalata a 
mindenütt érzékelhető pedagógiai alapelv, amely
nek legfontosabb összetevői az önállóság, a kre
ativitás, a jószándék és a bizalom. 

A városi könyvtár és levéltár (www.akureyri. 
is/amtsbokasafn) egyben nemzeti könyvtári fel
adatokat is ellát, így második őrzőhelyként 
kötelespéldányokat is kap, és részt vesz a digi
talizálási programban is. Érdekesség, hogy az 
olvasók által unalmasnak ítélt könyveket külön 
polcra teszik. A gyermekkönyvtári részben egy 
kicsinyke butik is van, ahol írószereket, játékokat, 
állatfigurákat lehet venni. A kisdiákok jól felöltöz
ve, sárga láthatósági mellényben, rajta az iskola 
neve és telefonszáma, apró manóként éppen a 
könyvtárba érkeztek, ahol az aulában medvejelme
zes, fiatal könyvtáros hölgy fogadta őket. 

Akureyriből Reykjavíkba repültünk, ahol elő
ször a Nemzeti és Egyetemi Könyvtárral 
(www.bok.hi.is) ismerkedtünk meg részletesen, 
és előadásokat hallgattunk az izlandi könyvtár
ügy egészéről. A négytornyos, vizesárokkal kör
bevett, erődszerű könyvtár az üveggel fedett 
„várhídon" keresztül közelíthető meg. A négy

szög alakú, az alagsori 
raktárakkal együtt ötszin
tes, tizenháromezer négy
zetméteres terület kilenc
százezer kötetes kapacitá
sa már megtelt. A belép-
tetőkártyás, légkondicio
nált, intelligens új épület 
hosszú tervezés után 
1994-re készült el. Ekkor 
és itt egyesült az 1818-ban 
alapított nemzeti és az 
1940-ben fundált egyete
mi bibliotéka. A kiváló 
felszerelés, az ízléses, ki
zárólag izlandi termékek
ből és műalkotásokból 

álló berendezés jól használhatóvá és otthonossá 
teszi a belső tereket. Az első szinten a nemzeti 
könyvtár tizennégyezer egységből álló kézirat
gyűjteménye, a másodikon, a bejárat szintjén a 
kölcsönzés és a tájékoztatás, a harmadikon a 
folyóiratok, a negyediken a könyvek és az egyéb 
dokumentumok szabadpolcos rendszerben kap
tak helyet. Az épületben ötszáz tanulóhely, ve
zeték nélküli internet-hozzáférés, hetven számí
tógép, a szükséges perifériák (fénymásoló, nyom
tató, szkenner), kivetítővel felszerelt szeminári
umi szobák, konferenciaterem, ebédlő és kávézó 
található. 

Az 1911-ben alapított egyetem tizenegy ka
rán tizenháromezer hallgató tanul. A felhaszná
lók képzését tanfolyamokkal, tájékoztató kiad
ványokkal, internetes oktatatási felülettel és sze
mélyes konzultációkkal végzik. Ennek általános 
tartalma az ország egészére érvényes, egységes 
tudományos és könyvtári információforrások 
megismertetése, gyakorlati alkalmazása. Legfon
tosabb eleme a mintegy kétszáz, különböző tí
pusú könyvtár állományát tartalmazó (Aleph ala
pú, Z39.50-es protokollal) egyesített nemzeti 
katalógus (www.gegnir.is), amely többféle do
kumentumfajtára - könyv, zene, térkép, kézirat, 
vizuális, hang- és számítógépes anyag stb. - is 
kiterjed. Segítségével készül az izlandikumok 
gyűjtése, például a Kanadába vándorolt izlandi
ak elbeszélt története (oral history) és a nemzeti 
bibliográfia, ami 2002-től on-line elérhető. 

A hallgatók virtuális magánhálózatot (Virtual 
Priváté Network) is használhatnak, (www.hvar.is, 
szójátékos jelentése: hol van?), ami a magyar 
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Elektronikus Információszolgáltatáshoz (www. 
eisz.hu) hasonló. Ez központilag, a nemzeti li
cenc alapján, IP azonosítással teszi lehetővé -
elsősorban angol nyelven - tizenkét adatbázis, 
tizennégyezer teljes szövegű elektronikus folyó
irat, továbbá szótárak, enciklopédiák, művészeti 
gyűjtemények, könyvek használatát nemcsak a 
felsőoktatás, mint Magyarországon, hanem min
den érdeklődő számára. A lakosság ötven száza
léka használja is a minőségi szolgáltatásokat, ahol 
bizonyos felületeken beállítható, hogy a rend
szer e-mailben jelezze új publikáció megjelené
sét a témában. A pénzügyi váláság miatt azon
ban bizonyosan csökkenteni kell az előfizetések 
számát. A további fontos katalógusok és szép 
gyűjtemények a régi térképeket (kort.bok.hi.is), 
a jellegzetesen izlandi műfajt, a történeti elbe
széléseket, a sagákat (www.sagnanet.is), a régi 
kéziratokat (www.handrit.is) és az újságokat, 
folyóiratokat (www.timarit.is) tartalmazza. 

A nemzeti könyvtáraknak alapvető feladatuk 
lenne az internet archiválása is. Sajnos ezt elég 
nehéz elfogadtatni a pénzügyi döntéshozókkal, 
pedig könnyen belátható, hogy a világháló a 
nemzeti kulturális kincs része, és mivel dinami
kusan változik, ezért történeti dokumentálása 
nélkülözhetetlen. Ha annyi pénzt és energiát 
fordítunk a digitalizálásra, akkor a már eleve csak 
elektronikusan és sajnos csak időlegesen létező 
dokumentumokat, a nemzeti weboldalakat is 
szükséges lenne időnként elmenteni, és egy idő
tengely segítségével visszakereshetővé tenni, 
hiszen a megőrzés, a könnyű és gyors elérés a 
könyvtár fogalmának legfontosabb ismérve. Az 
internetet nemcsak térben, hanem időben is ke
reshetővé kell tenni, hogy mintegy nyitott idő
kapu lehessen a múltba. Az északi országok fel
ismerték ennek jelentőségét, és együttműködés 
keretében 2005-től egy évben háromszor az iz
landiak is elmentik, „learatják" nemzeti kiter
jesztésű oldalaikat (.is), ami harmincmillió do
kumentumot, 1,25 terrabájt adatot jelent. Negy
ven „fontos" helyet, elsősorban hírportálokat 
hetente mentenek, de ekkor az adatok 80-90 
százaléka redundáns, ezért csak a különbséget 
őrzik meg. Az internet archiválására Magyaror
szágon is szükség lenne, hogy a már egyszer 
rendelkezésre álló tartalmak ne vesszenek el, és 
időben is kereshetők legyenek a nethun-
garikumok. (Sajnos, eltűnt például a Trantor Kft. 
kiváló, könnyen kereshető, a közép- és felsőok

tatásban is jól használható irodalmi elemzések 
teljes szövegű gyűjteményét tartalmazó „net-
moly" adatbázisa. Olykor talán arra is jó lenne 
ez, hogy a sikertelen „fejlesztéseknek" köszön
hetően korábban jobban használható felületek 
korábbi változataihoz is hozzá lehetne férni...) 

Meglátogattuk még a Pedagógia Tudáscentru
mot (www.khi.is), és az 1919-ben alapított Köz
művelődési Könyvtárat (www. borgarbokasafn.is), 
amely 2000-ben költözött új épületébe. Tetőteré
ből szép kilátás nyűik Reykjavík belvárosára. Ha
sonlóképpen szép a panoráma a Perlanról 
(www.perlan.is), ami egy hőforrás fölé épült ener
getikai és kulturális komplexum körkilátóval, ká
vézóval, étteremmel. Itt megtekinthető még a geo
termikus energia hasznosításának folyamata mel
lett a S agamúzeum (www. sagamuseum.is), benne 
a vikingek viaszfiguráival. 

Még a szakmai program keretében megnéz
tük a Nemzeti Múzeumot (www.natmus.is), ahol 
egy évek óta Reykjavíkban élő, izlandi történel
met tanuló magyar fiatalember mutatta meg és 
magyarázta el a legfontosabbakat. Az állandó 
kiállítás áttekintést ad Izland történelméről, élet
módjáról és kultúrájáról, a VIII-IX. századi vi
king kezdetektől máig. A VIII. században ír szer
zetesek érkeztek elsőként, majd 850 körül egy 
viking hajós a Hóföld, majd egy másik a Jégföld 
(Izland) nevet adta a lakatlan szigetnek. 874-ben 
Ingólfur Arnarson telepedett le a mai főváros, 
Reykjavík (füstös öböl) helyén. Körülbelül száz 
év kellett ahhoz, hogy a vikingek, írek és skótok 
keveredéséből egy új északi nép, az izlandi lét
rejöjjön. A tárlat leghíresebb darabja a skandi
náv mitológia legnépszerűbb istenét ábrázoló, Kr. 
u. 1000 körül készült kis bronz szobrocska, Thor, 
aki a főisten (Odin) és a Földanya (Jörd) fia, a 
mennydörgés, a vihar, a vegetáció, a termés és a 
termékenység istene. Aki kezében tartja csoda
tevő, villámokat szóró, bumeráng módjára vissza
térő, a törpék által készített kalapácsát. Fő fel
adata az emberek megvédése az óriásoktól. 

A tanulmányút egyik legszebb és legnagyobb 
élményt adó, gyönyörűen kivitelezett kiállítását 
láthattuk az izlandi nemzeti örökség múzeumá
ban, a Kultúra Házában (www.thjodmenning.is). 
Itt őrzik és mutatják be a legféltettebb nemzeti 
kincseket, többek között az Edda (a dédanya, az 
ősanya) dalainak könyvét, az ősi sagákat tartal
mazó, legrégebbi középkori kéziratokat, a XII -
XVI. századból származó izlandi kódexeket. Az 
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íll 

A reykjaviki főiskolai könyvtár 

szernek köszönhetően minden azonnal elérhető, 
ami a tájékozódást, az egyéni autonómiát bizto
sítja, ugyanakkor ki is kényszeríti, mert létével 
is felelősségteljes önállóságra nevel. A diákok 
rendelkezésére állnak a könyvek mellett a folyó
iratok, lehetőségük nyílik az egyéni tájékozódásra 
és felkészülésre a nyomtatott és az elektronikus 
források használatával. A norvégiai és izlandi 
tanulmányút egyik legfontosabb tapasztalata a 
mindenütt érzékelhető pedagógiai alapelv, amely
nek legfontosabb összetevői az önállóság, a kre
ativitás, a jószándék és a bizalom. 

A városi könyvtár és levéltár (www.akureyri. 
is/amtsbokasafn) egyben nemzeti könyvtári fel
adatokat is ellát, így második őrzőhelyként 
kötelespéldányokat is kap, és részt vesz a digi
talizálási programban is. Érdekesség, hogy az 
olvasók által unalmasnak ítélt könyveket külön 
polcra teszik. A gyermekkönyvtári részben egy 
kicsinyke butik is van, ahol írószereket, játékokat, 
állatfigurákat lehet venni. A kisdiákok jól felöltöz
ve, sárga láthatósági mellényben, rajta az iskola 
neve és telefonszáma, apró manóként éppen a 
könyvtárba érkeztek, ahol az aulában medvejelme
zes, fiatal könyvtáros hölgy fogadta őket. 

Akureyriből Reykjavíkba repültünk, ahol elő
ször a Nemzeti és Egyetemi Könyvtárral 
(www.bok.hi.is) ismerkedtünk meg részletesen, 
és előadásokat hallgattunk az izlandi könyvtár
ügy egészéről. A négytornyos, vizesárokkal kör
bevett, erődszerű könyvtár az üveggel fedett 
„várhídon" keresztül közelíthető meg. A négy

szög alakú, az alagsori 
raktárakkal együtt ötszin
tes, tizenháromezer négy
zetméteres terület kilenc
százezer kötetes kapacitá
sa már megtelt. A belép-
tetőkártyás, légkondicio
nált, intelligens új épület 
hosszú tervezés után 
1994-re készült el. Ekkor 
és itt egyesült az 1818-ban 
alapított nemzeti és az 
1940-ben fundált egyete
mi bibliotéka. A kiváló 
felszerelés, az ízléses, ki
zárólag izlandi termékek
ből és műalkotásokból 

álló berendezés jól használhatóvá és otthonossá 
teszi a belső tereket. Az első szinten a nemzeti 
könyvtár tizennégyezer egységből álló kézirat
gyűjteménye, a másodikon, a bejárat szintjén a 
kölcsönzés és a tájékoztatás, a harmadikon a 
folyóiratok, a negyediken a könyvek és az egyéb 
dokumentumok szabadpolcos rendszerben kap
tak helyet. Az épületben ötszáz tanulóhely, ve
zeték nélküli internet-hozzáférés, hetven számí
tógép, a szükséges perifériák (fénymásoló, nyom
tató, szkenner), kivetítővel felszerelt szeminári
umi szobák, konferenciaterem, ebédlő és kávézó 
található. 

Az 1911-ben alapított egyetem tizenegy ka
rán tizenháromezer hallgató tanul. A felhaszná
lók képzését tanfolyamokkal, tájékoztató kiad
ványokkal, internetes oktatatási felülettel és sze
mélyes konzultációkkal végzik. Ennek általános 
tartalma az ország egészére érvényes, egységes 
tudományos és könyvtári információforrások 
megismertetése, gyakorlati alkalmazása. Legfon
tosabb eleme a mintegy kétszáz, különböző tí
pusú könyvtár állományát tartalmazó (Aleph ala
pú, Z39.50-es protokollal) egyesített nemzeti 
katalógus (www.gegnir.is), amely többféle do
kumentumfajtára - könyv, zene, térkép, kézirat, 
vizuális, hang- és számítógépes anyag stb. - is 
kiterjed. Segítségével készül az izlandikumok 
gyűjtése, például a Kanadába vándorolt izlandi
ak elbeszélt története (oral history) és a nemzeti 
bibliográfia, ami 2002-től on-line elérhető. 

A hallgatók virtuális magánhálózatot (Virtual 
Priváté Network) is használhatnak, (www.hvar.is, 
szójátékos jelentése: hol van?), ami a magyar 
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Elektronikus Információszolgáltatáshoz (www. 
eisz.hu) hasonló. Ez központilag, a nemzeti li
cenc alapján, IP azonosítással teszi lehetővé -
elsősorban angol nyelven - tizenkét adatbázis, 
tizennégyezer teljes szövegű elektronikus folyó
irat, továbbá szótárak, enciklopédiák, művészeti 
gyűjtemények, könyvek használatát nemcsak a 
felsőoktatás, mint Magyarországon, hanem min
den érdeklődő számára. A lakosság ötven száza
léka használja is a minőségi szolgáltatásokat, ahol 
bizonyos felületeken beállítható, hogy a rend
szer e-mailben jelezze új publikáció megjelené
sét a témában. A pénzügyi váláság miatt azon
ban bizonyosan csökkenteni kell az előfizetések 
számát. A további fontos katalógusok és szép 
gyűjtemények a régi térképeket (kort.bok.hi.is), 
a jellegzetesen izlandi műfajt, a történeti elbe
széléseket, a sagákat (www.sagnanet.is), a régi 
kéziratokat (www.handrit.is) és az újságokat, 
folyóiratokat (www.timarit.is) tartalmazza. 

A nemzeti könyvtáraknak alapvető feladatuk 
lenne az internet archiválása is. Sajnos ezt elég 
nehéz elfogadtatni a pénzügyi döntéshozókkal, 
pedig könnyen belátható, hogy a világháló a 
nemzeti kulturális kincs része, és mivel dinami
kusan változik, ezért történeti dokumentálása 
nélkülözhetetlen. Ha annyi pénzt és energiát 
fordítunk a digitalizálásra, akkor a már eleve csak 
elektronikusan és sajnos csak időlegesen létező 
dokumentumokat, a nemzeti weboldalakat is 
szükséges lenne időnként elmenteni, és egy idő
tengely segítségével visszakereshetővé tenni, 
hiszen a megőrzés, a könnyű és gyors elérés a 
könyvtár fogalmának legfontosabb ismérve. Az 
internetet nemcsak térben, hanem időben is ke
reshetővé kell tenni, hogy mintegy nyitott idő
kapu lehessen a múltba. Az északi országok fel
ismerték ennek jelentőségét, és együttműködés 
keretében 2005-től egy évben háromszor az iz
landiak is elmentik, „learatják" nemzeti kiter
jesztésű oldalaikat (.is), ami harmincmillió do
kumentumot, 1,25 terrabájt adatot jelent. Negy
ven „fontos" helyet, elsősorban hírportálokat 
hetente mentenek, de ekkor az adatok 80-90 
százaléka redundáns, ezért csak a különbséget 
őrzik meg. Az internet archiválására Magyaror
szágon is szükség lenne, hogy a már egyszer 
rendelkezésre álló tartalmak ne vesszenek el, és 
időben is kereshetők legyenek a nethun-
garikumok. (Sajnos, eltűnt például a Trantor Kft. 
kiváló, könnyen kereshető, a közép- és felsőok

tatásban is jól használható irodalmi elemzések 
teljes szövegű gyűjteményét tartalmazó „net-
moly" adatbázisa. Olykor talán arra is jó lenne 
ez, hogy a sikertelen „fejlesztéseknek" köszön
hetően korábban jobban használható felületek 
korábbi változataihoz is hozzá lehetne férni...) 

Meglátogattuk még a Pedagógia Tudáscentru
mot (www.khi.is), és az 1919-ben alapított Köz
művelődési Könyvtárat (www. borgarbokasafn.is), 
amely 2000-ben költözött új épületébe. Tetőteré
ből szép kilátás nyűik Reykjavík belvárosára. Ha
sonlóképpen szép a panoráma a Perlanról 
(www.perlan.is), ami egy hőforrás fölé épült ener
getikai és kulturális komplexum körkilátóval, ká
vézóval, étteremmel. Itt megtekinthető még a geo
termikus energia hasznosításának folyamata mel
lett a S agamúzeum (www. sagamuseum.is), benne 
a vikingek viaszfiguráival. 

Még a szakmai program keretében megnéz
tük a Nemzeti Múzeumot (www.natmus.is), ahol 
egy évek óta Reykjavíkban élő, izlandi történel
met tanuló magyar fiatalember mutatta meg és 
magyarázta el a legfontosabbakat. Az állandó 
kiállítás áttekintést ad Izland történelméről, élet
módjáról és kultúrájáról, a VIII-IX. századi vi
king kezdetektől máig. A VIII. században ír szer
zetesek érkeztek elsőként, majd 850 körül egy 
viking hajós a Hóföld, majd egy másik a Jégföld 
(Izland) nevet adta a lakatlan szigetnek. 874-ben 
Ingólfur Arnarson telepedett le a mai főváros, 
Reykjavík (füstös öböl) helyén. Körülbelül száz 
év kellett ahhoz, hogy a vikingek, írek és skótok 
keveredéséből egy új északi nép, az izlandi lét
rejöjjön. A tárlat leghíresebb darabja a skandi
náv mitológia legnépszerűbb istenét ábrázoló, Kr. 
u. 1000 körül készült kis bronz szobrocska, Thor, 
aki a főisten (Odin) és a Földanya (Jörd) fia, a 
mennydörgés, a vihar, a vegetáció, a termés és a 
termékenység istene. Aki kezében tartja csoda
tevő, villámokat szóró, bumeráng módjára vissza
térő, a törpék által készített kalapácsát. Fő fel
adata az emberek megvédése az óriásoktól. 

A tanulmányút egyik legszebb és legnagyobb 
élményt adó, gyönyörűen kivitelezett kiállítását 
láthattuk az izlandi nemzeti örökség múzeumá
ban, a Kultúra Házában (www.thjodmenning.is). 
Itt őrzik és mutatják be a legféltettebb nemzeti 
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óizlandi nyelv és irodalom a klasszikus északi 
kulturális örökség legarchaikusabb rétegét képvi
seli, legfontosabb forrása az óészaki mitológiának, 
a kereszténység előtti és utáni viking történelem
nek. A kiállítás része egy gazdagon berendezett 
kódexgyártó műhely, ahol a pergamenkészítéstől a 
festék, a tinta és a tollak előállításán keresztül az 
iUumináláson, a vonalazáson és az íráson keresztül 
a kötésig minden munkafolyamat nyomon követ
hető. Egy táblán látható még a viking és az izlandi 
- a magyar rovásíráshoz hasonló - rúnaábécé össze
hasonlítása is. Az írás eredendően szakrális: a rúna 
szó gótul titkot, ófelnémet nyelven pedig mormo-
gást, bűvös cselekedetet, feliratot jelent. 

A névadási szokások is megőrizték archaikus 
jellegüket. Nincs családnév, a vezetéknév szerepét 
az apa keresztneve tölti be, ehhez illesztik az „s" 
birtokos ragot, illetve a dóttir (lány) vagy a son 
(fiú) toldalékot. Például Stefánia Arnórsdóttir, va
gyis Arnór lánya Stefánia, vagy Birgir Björnsson, 
vagyis Björn fia Birgir. A középkorban, a vezeték
nevek kialakulása előtt a magyarban is így volt: 
János fia Gábor, János leánya Anna. Az izlandi 
nők nem vették és nem is veszik fel férjük nevét a 
házasság után. 

A múzeum előtérében áll az évszázad sakkmér
kőzésének, az 1972-es sakkvilágbajnokság döntő
jének mahagóni sakkasztala, amelyen a hideghá
ború feszült légkörében, nagy nemzetközi figye
lem közepette Róbert J. (,3obby") Fischer (Egye
sült Államok) legyőzte Borisz Szpasszkijt (Szov
jetunió). 

A kulturális program, az „arany körút" kere
tében a sziget legfontosabb, fenséges természeti 
szépségeit néztük meg. Először Izland Ópuszta-
szerére, a Pingvellir Nemzeti Parkba (www. 
thingvellir.is) mentünk, ahol a hagyomány sze
rint 930-ban alakult meg a világ első parlament
je, az Alping, ahol nyaranta két hétig mindenki 
eljárhatott az ország dolgában. 1944. június 17-
én itt kiáltották ki Izland függetlenségét. Még 
ma is az egész ország elfér, és a nemzeti ünne
pen meg is jelenik a festői, tóval, folyóval, víz
eséssel és sziklákkal szegélyezett országgyűlési 
síkságon. Tektonikailag is az egyik legérdeke
sebb hely a Földön: évente néhány milliméterrel 
itt távolodik egymástól az észak-amerikai és az 
eurázsiai, a nyugati és a keleti lemez. 

A következő állomáson a Strokkur gejzír 
döbbenetes és látványos, harminckét méter ma
gas, mintegy tízpercenként bekövetkező kitöré

seire vártunk. Ekkor a magmatikus gázok a for
ráspontig melegítik a kanyargós járatokban a 
vizet, ami a robbanásszerű gőzképződés hatásá
ra lövell ki a kürtőből. A névadó nagy szökőfor
rás, a Geysir ma már rendszertelenül és ritkán 
működik, mert járatait eltömítették a beledobált 
kövek, (www.geysircenter.com) 

A tanulmányút utolsó programja a megrendítő 
és lebírhatatlan szépségű Gulfoss vízesés volt 
(www.world-of-waterfalls.com/iceland-gullfoss. 
html). A széles Hvítá folyó egy kilométerrel a víz
esés fölött hirtelen balra fordul, majd lezuhan egy 
széles kanyarú három lépcsős hasadékba, melyben 
először 11, majd 21 métert esik. A hasadék mint
egy 20 méter széles és 2,5 km hosszú. A természet 
fenségét éreztük, amikor a hatalmas víztömeg -
másodpercenként kétezer köbméter - dübörgő ro
bajjal omlott alá a kanyonban. Az egyik része meg
állíthatatlan, örök mozgásban, mellette, ahol nem 
tud lezúdulni, a szakadék peremén mozdulatlanul 
áll, jégbe dermedve a megfagyott vízesés. A fel
csapódó víz a lefelé vezető utat mindig megújuló 
jégpáncéllal védte a közelébe merészkedő turisták
tól, de a vízpárán átsütő nap szivárványhidat épí
tett a kavargó, jeges szakadék fölé. 

Az élmények és a szemléletbővítés mélysége, 
minősége és mennyisége volt számunkra az elér
hető legfontosabb tapasztalat. Az utazás a megis
merés egyik önálló formája, ami közvetlensége mi
att nem pótolható semmivel sem, hiszen a meg
élés, a teljes fizikai és metafizikai, szellemi, lelki 
és érzelmi jelenlét a létezés teljességét, közvetlen 
kéznéllevőségét, a saját létünkben való ittlét csodá
ját és örömét jelenti. 

A program kiválóan illeszkedett az itthoni mun
kához, hiszen a könyvtárügy egészéről szerezhet
tünk tapasztalatokat. Meglátogattunk több egyete
mi, főiskolai, továbbá nemzeti, közművelődési és 
iskolai könyvtárat. Előadásokat hallgattunk a könyv
tárügy szervezéséről, a dokumentációs és a tudás
központok céljairól, feladatairól és szervezeti, lo
gisztikai felépítéséről. Közvetlen ismereteket sze
reztünk a felhasználók képzéséről, a katalógusok 
építéséről, azok használatáról, az automatikus és a 
könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatáról, a könyvtá
ri szolgáltatások sokrétűségéről. A kulturális kincs 
megőrzéséről és közzétételéről, az adatbázisok faj
táiról, használatáról és céljairól, a digitalizálás el
méletéről és gyakorlatáról, (virgo.bibl.u-szeged.hu/  
~kokas/skandinav2008) 

Simon Ferenc 
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az igények pontos felmérése érdekében előzetes 
megrendeléseket gyűjtünk. (Kalkulált ára 1300 
példányra vonatkozik.) 

Kérjük, ha bármelyik felajánlott formában meg 
kívánja rendelni a konkordanciajegyzéket, a sunt 
@oszk.hu címre szíveskedjen visszaküldeni az 
alábbi megrendelőszelvényt: 

2009-ben hozzáférhetővé tesszük az ETO leg
utóbbi papírkiadásának adatbázisát is CD-n 
Winisis-ben*, ill. a konkordanciáéval közel meg
egyező formátumokban. 

A megrendelőkkel a használatot, pontosabban 
a nyilvános hozzáférést szabályozó megállapo
dást kell kötnünk. 

Várjuk megrendelésüket. 

MEGRENDELÉS 
Az intézet neve: 
Címe: 
A megrendelni kívánt változat: 
A) KONKORDANCIA 

papírkiadás (ára 3500 Ft/db + postaköltség), db 
helyileg nyomtatható kézirat pdf-ben (502 A4-es oldal, e-mailban küldjük, 1652 Ft) db 
Winisis-sel, adatbázisban* CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség) db 
ISO 2709 formátum CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség) db 
XML formátum CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség) db 
táblázatos forma CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség) db 
tabulátorral tagolt txt-formátum (ára 2256 Ft + postaköltség) db 

B) ETO 
Winisis-sel, adatbázisban* CD-n (ára 8600 Ft + postaköltség) db 
ISO 2709 formátum CD-n (ára 8600 Ft + postaköltség) db 
XML formátum CD-n (ára 8600 Ft + postaköltség) db 
tabulátorral tagolt txt-formátum (ára 8600 Ft + postaköltség) db 
(Kérjük, a nem kívánt sorokat törölje) 

* Megj. az UNESCO által fejlesztett (a Könyvtári Intézetben magyar nyelvű változattal kiegészített) 
Winisis ingyenes használatához agreement-et kell kitölteni 

Dátum Hely Rendezvény Rendező intézmény Információ 

II. 3. Bp. , Veres 
Péter Gimn. 

Fővárosi könyvtárostanárok 
szakmai napja FPPTI Hock Zsuzsanna 

hock.zsuzsarojfppti.hu 

//. 18. Bp., OIK Másképpen — biblioterápiák 
könyvtári alkqalmazása OIK Soron Ildikó 

soron. ildiko(3}oik. hu 

II. 18. Bp. , Mérei 
Pedagógiai Int. 

Pályanap a könyvtárostanár 
hivatásról egyetemistáknak F P P T I Hock Zsuzsanna 

hock.zsuzsa@fppti .hu 

//. 18. Bp., OIK 
On-line gyűjtemények 
szervezése szakmai 
továbbképzés 

OIK 
Paszternák A dám 
poszternek. adam@oi 
k.hu 

márc. 
eleje Bp., OIK Könyvbemutató: 

Anyanyelvcsavar, Keresztnevek OIK, Tinta Kiadó 

Sármezeyné Tibay 
Klára 
sarmezeyne. klara@o 
ik.hu 

A Könyvtári Intézet gondozásában elkészült Az 
Egyetemes Tizedes Osztályozás 1990. évi kö
zép- és 2006. évi (2000. évvel lezárt) teljes ki
adásának összehasonlító és hibaigazító jegyzé
ke, amely több mint 7500 jelzet sorsáról ad el
igazítást. 

A kézirat nyomdakész, de papírkiadást csak 
elegendő megrendelés esetén teszünk közzé, ezért 
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jetunió). 
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tünk tapasztalatokat. Meglátogattunk több egyete
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Kiadja 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásává 

Felelős kiadó: 
Fodor Péter 

Főszerkesztő 
Fülöp Ágnes (fulopa@ogyk.hu, kll@oszk.hu] 

Szerkesztő, technikai szerkesztő: 
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