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A Magyar Elektronikus Könyvtár bemutatása

A Magyar Elektronikus Könyvtár a http://www.mek.oszk.hu/ weboldalon érhető el. Első pillantásra fel-
használóbarátnak tűnik az oldal. Külső megjelenésével kellemes benyomást kelt, meleg narancs és barnás 
színárnyalatokat használ. Az oldal kialakítását tekintve függőleges elrendezésű, három oszlopban. Szemkí-
mélők a menüben és az oldalsávban is használt betűtípusok, mind vonalvezetésükben, mind méretükben. 
A digitális gyűjteményben való keresésre szolgáló ablak jól látható helyen, a fejléc alatti jobb felső sarok-
ban található. Szerző, cím és téma szerint is lehet keresni vagy választhatjuk az összetett keresés opciót is. 

A lap megnyitásakor a középső oszlopban ajánlót találunk az újonnan felkerült digitális könyvekből. Azt 
is látjuk, hogy éppen hány könyv van a gyűjteményben. Az újdonságok gombra kattintva megnézhetjük az 
összes frissen feltöltött  digitális anyagot. A sikerlista alatt pedig a legtöbbször megtekintett vagy letöltött 
dokumentumokat látjuk. Itt a helyesírási szabályzat szerepel az első helyen, és a toplistás könyvek között van 
több általános iskolai kötelező olvasmány is, több verseskötet, szótár és néhány lexikon. A mek.oszk.hu logo 
alatt megadott kategóriákból indulva is kezdhető a böngészés. Ezalatt a fenntartó neve és logója szerepel, majd 
a támogatók listája következik. Véleményem szerint ezt kisebb helyen is meg lehetne tenni, a felhasználás 
szempontjából hasznosabb elemekkel cserélném.



Jobb oldalon hasznos linkeket találunk, mint Magyarország képes történelmi kronológiája, a Képzőművészet  
Magyarországon vagy a Jeles napok. Könyvismertetésekhez is eljuthatunk vagy más könyvkereső oldalra.
A Világhalló a gyengén látóknak jelent segítséget. Lentebb a digitális adattár különböző elérési módjai vannak 
egymás alatt felsorolva a postacímmel kezdve a torrentes és FTP-s elérési lehetőségekig bezárólag.

Kipróbálva a KönyVKErESéS  nyomtatott és e-könyvek gombot, a következőt tapasztaltam: a 6 kere-
sési hely közül (OSZK, MOKKA, ODr, Könyvkereső, UHU, konyv.ker.eso) a legfelsőbe írva Barbier nevét a 
szerző mezőbe 33 találatot kaptam. Ezek közül több idegen nyelvű könyvre utal. Az 5 helyen megtaláltam az 
általam keresett könyvet Frédéric Barbier A könyv története című, Budapesten, 2006-ban, az Osiris kiadónál 
megjelent könyvét. Ugyanezt a keresést elvégezve az eredeti kereső mezőben nem kaptam találatot, a könyv 
nincs a mek gyűjteményében, ahogy Fritz Funke Könyvismeret című könyve sem. 

Tevan Andor: A könyv évezredes útja című, 
Budapesten 1984-ben a Gondolat kiadónál 
megjelent könyve viszont megtalálható.  
A könyvhöz online megtekinthető formá-
ban is hozzá lehet férni, illetve lehetséges 
letölteni. A megtekintehő verziók közül hi-
ányzik a pdf formátum. A letölthető verzi-
ók közt jó lenne, ha megtalálnánk pdf-ben, 
vagy wordben, esetleg a Microsoft reader 
.lit formátumában. A zip-pel csomagolt 
html  formátumú közel 4 megabájtos verzió 
15 másodperc alatt letöltődik. A kibontott 
fájlok közül az index.htm fájlra kattintva 
megnyílik a böngésző és a szerző neve és  
a cím alatt a tartalomjegyzékkel találko-
zunk, 32 fejezetcímmel.

Minden könyv azonos módon jelenik meg az elektronikus könyvtárban. Középen a szerző és a mű címe alatt 
találjuk a könyv besorolását, és azokat a kulcsszavakat, melyekkel el lehet jutni az adott műhöz, majd rövid 
részlet következik belőle. Lentebb csak az aktív gombok közül választhatunk, hogy megnyitjuk-e a böngésző-
ben a anyagot vagy letöltjük a számítógépünkre és milyen formában kívánjuk ezt megtenni.  Jobb oldalon fent 
a könyv címlapja látható, de elolvashatjuk a könyv fülszövegét is, míg a bal oldali oszlopban megnézhetjük a 
szerzői jogokat és a katalóguscédulát is. 

Egy frissen felkerült könyvet megnézve, pl. az ajánlóból kiválasztva Arany János A nagyidai czigányok 
című művét, azt tapasztalhatjuk, hogy megtekinteni két formátumban lehet pdf-ben és DjVu-ban, letölteni 
pedig csak pdf-ben. Ennek az előnye, hogy az ingyenesen beszerezhető Adobe Acrobat program segítségével 
olvasható és a szöveg nem tördelődik át, mint egy htm oldalon. A szóban forgó könyv szkenneléssel került 
digitalizálásra, az oldalak képként vannak a pdf-ben elmentve. A Franklin Társulatnál 1851-ben megjelent 

szép kiadású könyv Fáy Dezső fametszetei-
vel csak 300 példányban készült, ebből a 68 
számú ez a példány.

Ha a teljes listából választunk találomra 
könyveket, nagyon különböző feldolgozott-
sággal találkozunk, vannak, amelyek csak 
egyetlen formátumban szerepelnek, leg-
gyakrabban htm-ben. Mások több módon is 
elérhetők, mint például rudyard Kipling a 
Dzsungel könyve című műve. öt különböző 
formátumból is választhatunk és fel is ol-
vastathatjuk a géppel a szöveget.



Az Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum bemutatása

Az Elektronikus Periodika Archívum a http://epa.
oszk.hu/ weboldalon érhető el. Hasonló a felépí-
tése, mint amit a mek oldalán láttunk, színeiben 
és függőleges hármas tagolásában is, valamint 
az oldalon lévő elemek elrendezésében is egye-
zik vele. A katalógusban történő kereséshez itt  is 
jobb oldalon fent találjuk a keresőablakot, ahol 
cím, évek, téma és a periodika típusa szerint szű-
kíthetjük a találati listát.

Amikor az adatbázisban rákerestem lakóhelyem szerinti megyei közéleti lapra, akkor a következő ablakhoz 
jutottam. Tulajdonképpen az újságból csak a fejléccel találkoztam valamint olyan kulcsszavakkal és cím-
szavakkal, amelyek a tartalomra utalnak. Az újság nyomtatott változatáról nem található kép, csak az online 
változat képernyőfotójáról.

Az ismertető gombra kattintva részletesen olvashatunk a lapról és, hogy miről olvashatunk benne.
Ezzel helyi kiadású lappal szemben ha megkeresek egy országos napilapot, pl. a Magyar nemzetet, akkor sem 
találok több adatot a lényeges információkon kívül. Archív állományokat itt sem találtam, csupán képernyő-
fotót egy régi kiadásról.



Ha a beköszönő címoldalról választok egy lapot, 
pl. a Cimbora c. gyermeklapot, akkor már meg 
is találom a 2006, 2007, 2008 évi számokat flash 
formátumban. Az oldalak nagyíthatóak. Ez egy 
ma is létező gyermeklap. A főoldalra visszatérve 
a Cimbora gyermeklap alatt rögtön megtaláljuk 
annak egy korábbi elődjét az Új cimbora gyer-
meklapot, melynek 1933-tól 1940-ig kiadott 
számait tudjuk megtekinteni pdf formátumban.

Két könyv összehasonlítása

Az általam választott könyvek Eric Clapton Önéletrajz c. műve és Władysłav Szpilman 
szintén önéletrajzi írása A zongorista. (Eredeti kiadások: Clapton, Eric, Autobiography, 
Broadway, 2007; Szpilman, WŁadysŁav, Pianista, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2000) 
Mindkét mű zenei pályát befutott szerző alkotása. Az összehasonlításhoz egy kisebb kiadó 
által megjelentett zenei témájú könyvet választottam. Ez lenne a Showtime Kft. Clapton: 
Az Önéletrajz c. könyve. Tudni kell, hogy a Showtime Kft. elsősorban nagy nézősereget 
vonzó koncertek szervezésével foglalkozik, tehát nem a könyvkiadás a fő profilja, hanem 
olyan neves világhírű előadőművészek magyarországi fellépéseinek lebonyolításával, mint 
Paul Anka, George Benson, B. B. King stb. Ezeket eseményeket pedig a legtöbb embert 
befogadni képes helyszínekre viszi, mint pl. a Papp László Sportaréna.

A másik könyv az Európa Kiadóé, amely lényegesen nagyobb múltra tekinthet vissza.  
A könyv 1946-ban jelent meg először, de csak 2000-ben adták ki újra. Ezután készült el 
rövidesen belőle az Oscar és Arany pálma díjas filmalkotás is. A filmmel előbb találkoz-
tam mint a könyvvel. Így moziélmény inspirált a könyv elolvasására, ahogy ez máskor 
is már előfordult. Már a könyv védőborítója is hirdette, hogy filmen is beszerezhető az 
alkotás.

Władysław Szpilman, a híres lengyel zongorista közvetlenül a második világháború 
után vetette papírra visszaemlékezéseit. A holokausztot csodával határos módon élte túl 

Varsóban. Zsidó származása miatt őt is megkülönböztetések érték, csakúgy, mint a több százezer varsói 
zsidót: el kellett viselnie a gettóba költöztetést, majd családjától való elszakítást, az évekig tartó bujdosást. 
Nagyon sokszor állt közel a halálhoz, de valahogyan mindig túlélte az eseményeket.

1946-ban a cenzúra miatt több rész kimaradt belőle, 2000-ben jelenhetett meg újra teljes terjedelmében.  
A könyv érdekessége, hogy nemcsak Szpilman visszaemlékezéseit tartalmazza, hanem Wilm Hosenfeld 
naplóját is, azé a német Wehrmacht-kapitányét, aki többek között a zongorista életét is megmentette. 
Szpilmant évekig lelkiismeret furdalás gyötörte megmentője miatt, akinek még a nevét sem tudta. Egyik is-
merősét kérte meg, hogy derítse ki az illető személyazonosságát. Ennek történetét is tartalmazza a könyv.

A könyv címéről mindenkinek a Roman Polanski rendezte film jut eszébe. Mindenki Adrien Brody 
arcával azonosítja Szpilmant, és talán ezért is kerültek bele a könyvbe képek a zenészről. A filmhez képest 
a könyv sokkal részletesebb, több, a filmben található rövidebb jelenetet is kifejt a könyv, ami a filmből 
nem derül ki egyértelműen.



A Showtime Kft. által kiadott  Clapton könyv megjele-
nése, szép nyomdai munkákra vall, borítója keménytáblás, 
szövet gerincvédővel, cérnafűzött belívekkel és védőborí-
tóval. A szöveg tördelése enyhén szólva sok kívánnivalót 
hagy maga után. Véleményem szerint a szöveget külföldi 
Broadway kiadónál megjelent angol eredeti szöveg min-
tájára akarták tördelni. Ez nem igazán sikerült, mivel az 
angol és a magyar szöveg tördelésének más sajátosságai 
vannak.  A szöveg szedése balra zárt, szabadsoros, képek 
nélkül. Az angolban a sorvégek elválasztás nélküli sza-
vakkal végződnek, míg a magyarban gyakori a sorvégen 
a szóelválasztás. Ebből is adódhatott, hogy elég furcsán 
hullámzanak a sorok a magyar kiadásban. Viszont a sor 
végi nagy a kezdőbetűk és a többi névelő nem igazán igé-
nyes munkára engednek következtetni, ahogy a gyakran 
oldal tetején megjelenő fattyúsorok sem.

A Showtime Kft. magyar kiadását kézbe vettem érde-
kelni kezdett, hogy a külföldi eredeti hogy nézhet ki és 
vajon hogy próbálják értékesíteni ezt a könyvet.

A könyvre az internetet böngészve több helyen is rátaláltam és meglepődtem, hogy nem is egy hanem 
több borítóval is kiadták, egyfajtával az Egyesült Királyságban, és a feketével az USÁ-ban.

A legtöbb oldal kisebb-nagyobb könyváruház, ahol online megrendelve postai úton lehet a kiválasztott 
könyvhöz hozzájutni.





Szpilman A zongorista c. könyvének külföldön megjelent párja után szintén az interneten kezdtem ku-
tatni. Itt is az Amazon oldalán találtam meg a könyvről a legtöbb adatot.

és az Európa Kiadó honlapján.



Végül vegyük kézbe Szpilman 
könyvét is. Itt mutatnák néhány 
jellemző oldalt is a könyvekből, 
melyből a két kiadóban folyó szer-
kesztői munkára is következtet-
hetünk, hisz a könyv esztétikuma 
sokmindent elárul.

és egy antikvár oldalon.
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