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nek számított Luther és a német irodalmi nyelv-
rõl vallott felfogása is (purus et Germanus). A
magyar szerzõk és elõzmények közül Szikszai-
Fabricius Balázst és mûvét (Nomenclatura seu

dictionarium Latino-ungaricum) emelte ki.
Szelestei Nagy László 5000 magyar glossza

egy 1554-ben kiadott Calepinus-szótárban címû
elõadásában a Veszprémi Püspöki Könyvtárban
õrzött 1554-es Calepinus-kiadás magyar glossá-
torában a Calepinus-szótár magyar megfelelõi-
nek elkészítõjét vélte felfedezni.

Szenci nemcsak nyelvtanával és szótáraival
alkotott jelentõset. Zsoltárátköltése egyike a leg-
többször kiadott magyar nyelvû könyveknek,
zsoltárainak többsége a legismertebb gyülekeze-
ti énekek közé tartozik. Tóth Tünde új megköze-
lítésmódot választott, mivel a Tria genera dicendi

címû elõadásában a Psalterium Ungaricum elõ-
szavában idézett versrészleteknek a retorikai
szempontok szerinti elemzését végezte el.

Szentpéteri Márton A költõi játék ismeretel-

méleti szerepe. Adalékok a Lusus poetici értel-

mezéséhez címû elõadásában a mû filozófiai-szel-
lemtörténeti elõzményeit és lényegét vizsgálta.
A mûre vonatkozó korábbi szakirodalom (Szõnyi

György, Szörényi László, P. Vásárhelyi Judit)
ismertetése után arra a kérdésre kereste a vá-
laszt, hogy a Hanauban 1614-ben megjelent „cso-
dabogár-antológia” vajon játék, mágikus értel-
mezésû versgyûjtemény, természetbölcseleti mû
vagy esetleg szekularizációs játék-e. Szenci iz-
galmas személyiség, kíváncsi ember volt, és nagy
hatást gyakorolt rá Piccart. Ramus, Alsted és
Comenius nyomán tudjuk, hogy a „természettu-
dós is lehet humanista”.

Kecskeméti Gábor Pécseli Király Imre retori-
kája és Szenci kapcsolatát elemezte. Pécseli
Király Heidelbergben Szenci környezetében ta-
nult, és Isagógés rhetoricae libri duo címû mûve
Oppenheimben jelent meg 1612-ben. Pécseli
mûve nem marburgi ösztönzésrõl tanúskodik,
hanem más szerzõk (Dresser, Schollius, Chyt-
raeus, Fossius) hatását mutatja.

A tizenhárom elõadás Szenci életútjának és
mûvének részletes és mély vizsgálatát adta. Az
elõadók nyelv- és irodalomtörténeti kutatásaik
eredményeinek ismertetése mellett a sokoldalú
tudós emberi alakját is közelebb hozták, és pre-
cíz kitekintést adtak a XVI–XVII. századi Euró-
pa kiemelkedõ alakjainak (irodalom, nyelvészet,
filozófia) tevékenységére is. Örülünk a frissen

megjelent könyvnek, és várjuk a folytatást: a
konferencia elõadásainak megjelenését – ame-
lyek elõreláthatólag az OSZK Libri de libris so-
rozatában látnak majd napvilágot – és Szenci
szótárainak (1611. és 1621.) fakszimile kiadását.

Ekler Péter

Méliusz-napok
Debrecenben

A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár névadója 2003
óta Méliusz Juhász Péter debreceni püspök, pré-
dikátor, szakíró. A névadó megismertetését és
egyúttal a könyvtár munkatársainak belsõ tovább-
képzését szolgáló ún. Méliusz-hetet 2004. októ-
ber végén második alkalommal rendezte meg
könyvtárunk.

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
2003 óta részt vesz A könyvtári minõségfejlesz-
tés 21 programban, ezért az idei Méliusz-napok
továbbképzési programja a minõségbiztosításra
épült. Dr. Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma könyvtári fõosztályának
vezetõje tartott egy ún. ráhangoló, bevezetõ elõ-
adást a könyvtári minõség, minõségpolitika és
minõségirányítási rendszer kérdéskörérõl, majd
Zalainé dr. Kovács Éva, a Corvinus Egyetem
kertészeti könyvtárának igazgatója értékelte a
programba bekapcsolódott intézmények munká-
ját. E könyvtárak mérési eredményei – noha
azonos módszertani elvek alapján jöttek létre –
sokszor csak korlátozásokkal hasonlíthatóak
össze egymással, mivel más-más társadalmi kör-
nyezetben, eltérõ személyi és tárgyi feltételek
között mûködnek az egyes intézmények. A mé-
réseknél a könyvtárak viszonylagos szabadságot
élveztek a mintaválasztásnál, viszont a rosszul
megválasztott minta késõbb nem valós mérési
eredményeket tükrözött. A minõségbiztosítási
mérések eredményei összehasonlításának célja
egyelõre sokkal inkább az egymás módszervá-
lasztásából, elemzéseibõl való tanulás, semmint
a könyvtári rendszer mûködésére vonatkoztatha-
tó tapasztalatok levonása volt (ez talán a pályá-
zat késõbbi szakaszában valósulhat meg).

Az elsõ továbbképzési napot kedden a Vidra

Szabó Ferenc által vezetett érdekes beszámoló
és a számolások, mérések során felmerült prob-
lémák megvitatása követte. Három város (Deb-
recen, Eger, Szolnok) nem könyvtárhasználó
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lakossága körében végzett vizsgálat eredményeit
ismerhettük meg. Természetesen elõzetesen már
igyekeztünk tájékozódni a partner könyvtárak
mérési eredményeirõl a könyvtárak honlapjairól
és a nyomtatásban közzétett anyagokból. A kér-
dõíves felmérés kvótás mintavételébe Debrecen,
Szolnok és Eger felnõtt középkorú, nem könyv-
tárhasználó lakosai kerültek bele háromféle vá-
rosrészbõl (városközpontban, lakótelepen és kert-
városban élõk). Ez a mérés a könyvtárak marke-
tingkörnyezetének részletes feltárását szolgálta
annak érdekében, hogy a könyvtár marketing-
munkája során majdan célcsoportokat képezhes-
sen és e célcsoportok könyvtárhasználati muta-
tóinak javítása érdekében marketingstratégiát
dolgozhasson ki. De hol vagyunk mi mindettõl?

Egyelõre az is a meglepetés erejével hatott,
hogy a vizsgált könyvtár nevét legkevésbé a
debreceniek ismerik. (A megkérdezettek 72
százaléka, bár ehhez mindjárt hozzágondolhat-
juk, hogy nagyjából másfél éve viseli könyvtá-
runk Méliusz nevét.) Ugyanez az arány Egerben
95, Szolnokon 93 százalék. Az azért megnyug-
tatott bennünket, hogy Debrecenben a megyei
könyvtárról tudnak a legtöbben a megkérdezett
nem könyvtárhasználók közül, noha városunk
talán az ország egyik, könyvtárakkal legjobban
ellátott települése. (Külön városi könyvtárháló-
zat, a Debreceni Egyetem több könyvtára, fõis-
kolai könyvtár, pedagógiai szakkönyvtár és egy
patinás egyházi könyvtár – a híres Református
Kollégiumi Nagykönyvtár – mûködik még a cí-
vis városban.)

A teendõinket is megmutatta a lakosság köré-
ben végzett vizsgálat: törõdnünk kell azzal, hogy
névadónkat, Méliusz Juhász Pétert minél széle-
sebb körben ismerje regisztrált és (egyelõre) nem
regisztrált könyvtárhasználóink népes serege.
Méliusz gazdag, sokrétû munkásságát, máig ható
kultuszát elõször is nekünk magunknak kell
megismernünk, mert csak így tudjuk közelebb
hozni a debreceniekhez, akik egy kérdõíves
megkérdezés során éppen õt választották a könyv-
tár névadójának. Nem volt könnyû a döntés,
mivel Debrecen számos jeles személyiséggel
büszkélkedõ város, s a hírességekrõl már sok
létesítményt elneveztek. A megkérdezés nagy
szóródással, de mégis Méliusz Juhász Péter ja-
vára dõlt el, ami talán azt is jelzi, hogy a refor-
mátus hagyományok õrzése a XXI. század deb-
receni polgárának is fontos. Méliusz Juhász Pé-

ter mindig következetesen ragaszkodott a kálvi-
nista hithez, és nem engedte a XVI. században
korszerûnek tekintett antitrinitárius eszmék ter-
jedését. Úgy gondolta, hogy csak egy „lélekben
erõs” ország védheti meg magát a szüntelen tö-
rök fenyegetéssel szemben.

A Méliusz-hét elsõ két napja – amely a minõ-
ségbiztosításról szólt – megerõsített bennünket
abban a hitünkben, hogy számos pozitív ered-
ményt is elkönyvelhetünk, de javítanunk kell
bizonyos szolgáltatásaink ismertségét a nem
könyvtárhasználók körében (pl. könyvtárközi
kölcsönzés, folyóirat-kölcsönzés). A könyvtárkö-
zi kölcsönzés megyei könyvtári mutatói azért
váltottak ki vitát, mert könyvtárunk a legtöbb
dokumentumot kölcsönadó intézmények között
szerepel, ugyanakkor viszonylag kevés könyvet
kaptunk más könyvtáraktól. Ez az eredmény is
csak a debreceni könyvtári környezet ismereté-
ben érthetõ meg igazán, és számos összetevõ
együttes elemzését igényelné. (Például, hogy
milyen egyéb könyvtárak elégíthetik ki az igé-
nyeket az adott településen, melyek a „spontán”
igények és melyeket erõsít, illetve támogat a
könyvtár maga, milyen a könyvtárközi kölcsön-
zés reklámja és az mennyire hatásos stb.) A
számítások, mérések végzésekor legtöbbünknek
az okozott gondot, hogy a kiszámított mutatót
vagy a kapott mérési eredményt csak a többi
mutatóhoz, illetve mérõszámhoz viszonyítva tud-
tuk volna elemezni. A minõségbiztosítás mint
rendszer egészének áttekintése valószínûleg csak
a következõ mérési-számolási szakaszban való-
sulhat meg. Annyit azonban már most is érzé-
kelhettünk, hogy a minõségbiztosítás csapatmun-
ka, minden munkatársunk kiveszi a részét belõ-
le, és igyekeznünk kell javítani a belsõ kommu-
nikáció még fellelhetõ hiányosságain.

Summa summárum: tanulnunk kell más
könyvtárak eredményeibõl, „el kell lesnünk” a
máshol már bevált marketingtechnikákat, azaz a
benchmarking eszköztárával kell élnünk. Külö-
nösen fontos ez Debrecenben, ahol az informá-
ciós piac szegmentált, a hagyományos könyvol-
vasás is számos intézményen keresztül juthat el
mindazokhoz, akik ún. hagyományos könyvtár-
képpel rendelkeznek. Azok pedig, akik szerint a
könyvtár több mint könyvkölcsönzõ hely, még
többet várnak. A kérdés csak az, hogy kik fog-
ják majd kielégíteni az igényeiket!? A könyvtár
ebben a versenyben nem maradhat le, mert ahogy
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azt Vidra Szabó Ferenc megfogalmazta, a mar-
keting nem más, mint túlélési stratégia, és ez
nem is kevés!

Október 27-én, szerdán Bánkeszi Lajosné, a
Neumann Kht. ügyvezetõ igazgatója számolt be
a kulturális örökség eddigi digitalizálásáról, il-
letve a közgyûjtemények felelõsségérõl a tarta-
lomszolgáltatásban. A Neumann Kht. szolgálta-
tásainak bemutatása után a digitalizálás tapasz-
talatairól szólt, például arról, hogy milyen szem-
pontokat érvényesítsünk a digitalizálandó tartal-
mak kiválasztásakor. Többnyire a nagyközönség
számára érdekes anyagot, kuriózumokat, helyi
különlegességeket digitalizálnak. Leggyakrabban
a helyismereti gyûjtemények dokumentumait
szokták kiválasztani, az állományvédelmi szem-
pontokat is figyelembe véve. A digitalizálást
érdemes „duplán” elvégezni, azaz a nyilvános
szolgáltatás alapját képezõ digitális példány
mellett egy archív, állományvédelmi célokat
szolgáló példányt is érdemes elõállítanunk.

A helyismereti dokumentumok digitalizálását
könyvtárunk is végzi. Délután Gellér Ferencné

dr., könyvtárunk igazgatója bemutatta a Debreczeni
Képes Kalendáriom CD-ROM-on és DVD-n hoz-
záférhetõ változatát, majd Burai István, a könyv-
tár számítástechnikusa a Debrecen bibliográfia
(a Debrecen története címû könyvsorozat hete-
dik, dr. Bényei Miklós történész által összeállí-
tott kötete) hálózaton, interneten való hozzáfér-
hetõségét, sokoldalú keresési szempontjait ismer-
tette. A Debreczeni Képes Kalendáriom, Debre-
cen történetének 1901-ben indult, forrásértékû
dokumentuma esetében a képekkel illusztrált, de
igen rossz fizikai állapotú kiadvány digitalizálá-
sa és szolgáltatásra alkalmassá tétele volt a cél,
míg a Debrecen bibliográfiánál egy Word szö-
vegszerkesztõvel elkészített dokumentum
interneten való megjelenítését tekintették feladat-
nak munkatársaink. Mindkét munka régi hiányt
pótol és új könyvtári szolgáltatások alapját ké-
pezi majd.

Október 29-én, pénteken a Hajdú-Bihar Me-
gyei Közgyûlés elnöke, dr. Juhászné Lévai Ka-

talin látogatott el könyvtárunkba. A fenntartóval
való találkozásnak valamennyien nagyon örül-
tünk, leginkább az új könyvtárépület B változa-
tára tett ígérete miatt. Az igazgatónõ ismertette
a könyvtár 2004. évi pályázatait. Immár máso-
dik alkalommal került sor az ún. Méliusz-em-
léklap átadására, amelyet a dolgozók titkosan

leadott szavazatai alapján olyan személynek szán-
nak, aki az adott évben kiemelkedõ teljesítményt
nyújtott. Az idén Haragozó Attiláné, a gyermek-
és ifjúsági részleg vezetõje kapta az emléklapot
és a vele járó pénzjutalmat.

Ugyanezen a napon, este egy elõadást hallot-
tunk Méliusz Juhász Péter (1531?–1572) szemé-
lyiségérõl, mûködésérõl dr. Fekete Csabától, a
Református Nagykollégium kutatójától. Az elõ-
adó remekül mutatta be Méliusz korát. Sokak-
ban megfogalmazódott a kérdés, hogy mit nyújt
a több mint négyszáz évvel ezelõtt élt püspök
példája nekünk, a XXI. század könyvtárosainak.
Úgy gondolom, nagyon sokat. Mindenekelõtt
kitartásra, az elvekhez való ragaszkodásra tanít.
Méliusz arról is prédikált, hogy a fejedelem
egyenrangú azzal a közösséggel, amelyért felel.
(Azaz ne vegyen el többet a dézsmánál stb.)
Napjaink könyvtárosainak is figyelniük kell a
társadalmi egyenlõtlenségek valamiféle kiegyen-
súlyozására. Az információkhoz, dokumentumok-
hoz való demokratikus hozzáférésre, a fogyaték-
kal élõ könyvtárhasználók megsegítésére – és már
vissza is értünk a Méliusz-hét kiindulópontjá-
hoz, a minõségbiztosításhoz.

Névadónk hetének rendezvénysorozatát szom-
baton Méliusz Juhász Péter Egyetem téri szobrá-
nak megkoszorúzásával zártuk. Tóth-Máté Mik-

lós elõadómûvész Ady-szavalatával gazdagodva
térhetett ki-ki haza. A koszorúzással – reméljük
– új hagyományt teremtettünk.

Szabó Eszter

Természetadta anyagok és
a modern technika:
borsodi és erdélyi
gyermekkönyvtárosok
találkozója Kisgyõrben

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE)
Borsod Megyei Szervezete 2004. szeptember 29-
étõl háromnapos tanácskozást szervezett Kis-
gyõrben gyermekkönyvtárosok számára. Az
összejövetel a Nemzeti Kulturális Alapprogram-
hoz benyújtott sikeres pályázat segítségével va-
lósult meg. A tanácskozás programját Népi ha-

gyományok és információtechnológia a gyermek-

könyvtári munkában címmel tettük közé.


