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E-könyvtárE-könyvtárE-könyvtárE-könyvtárE-könyvtár

Újraéledhet
egy letûnt városrész,
a budapesti Tabán?

A kérdésre egyértelmû igennel felel a Tabáni
Füzetek 4. szában olvasható összegzés (Az üveg-
lemeztõl a CD-ig), amelyet Pajor Ildikó, a Bu-
davári Mûvelõdési Ház Tabán Helytörténeti Ki-
állításának vezetõje, a Tabán Társaság elnöke
írt. A füzet teljes terjedelmét egy bizonnyal vi-
lágviszonylatban is újszerû ötlet megvalósulásá-
nak szenteli: elkészült a mintadarabja annak a
fejlesztési munkának, amely révén virtuális sétát
tehetünk a több mint hetven éve lebontott Ta-
bánban. Rendkívül gazdag fénykép-, festmény-
és grafikaanyag maradt ránk a lebontásra ítélt
városrészrõl. Ez adta az ötletet és a megvalósítás
egyik alapját is, hogy régi térképekre felfûzve
felidézhetjük a városrész utcát, tereit, házait, ud-
varait, cégéreit, mindennapjait, vagyis: legalábbis
virtuálisan újra felépülhet a Tabán!

Megkezdõdött a szerzõi jogdíjjal nem ter-
helt (mert egyelõre nincs támogató, aki ezt fi-
nanszírozná) fényképek, képeslapok szken-
nelése, digitalizálása és adatbázisba szervezé-
se, miközben már régebb óta ké-
szül a Tabán digitális térképe.

Mintegy 1200 felvétellel megala-
pozódott a Budavári Mûvelõdési
Ház Tabán Helytörténeti Kiállításá-
nak digitális adatbázisa, elkészült a
Tabánt három idõszakában (1875–
1900, 1900–1935 között és a jelen-
ben) megmutató digitális térkép,
végül egyelõre közel 200, tema-
tikusan válogatott kép térképre ke-
rülésével virtuális sétát tehetünk a
hajdani tabáni utcákon, kapualjak-
ban, életképek, cégérek, képeslapok
nézegetésével ízelítõt kaphatunk a le-
tûnt városrész világából. A  fotók
nézete is érzékelhetõ a térképen, és
sötétedõ kék sávok jelzik a hely képi
lefedettségét. (Mondhatnánk: akkor

láthatjuk majd egészben a Tabánt e virtuális térké-
pen, ha mindenütt csak kék színt, és minél söté-
tebb kéket látunk.)

A megalakulásának ötéves évfordulóját ün-
neplõ Tabán Társaság május elején sorra került
éves közgyûlésére érkezõ tagjai és a sajtó né-
hány képviselõje láthatták az eddigi munkát
összegzõ cédét, és olvashatták a Budavári Ön-
kormányzat támogatásával megjelenõ Tabáni Fü-
zetek 4. számát, amely az alkalomhoz kötõdve a
Virtuális Tabán címet kapta.

A térképeket az ELTE térképész szakának
tavaly diplomázott hallgatója, Lenkei Ákos ké-
szítette, aki megtartva e témában is a Tabánhoz
kötõdését, térinformatikából készül doktori fo-
kozatának megszerzésére. Az adatbázis kidolgo-
zása Fejõs László nevéhez fûzõdik, aki az Or-
szágos Széchényi Könyvtár fõmunkatársa. Ez az
adatbázis kettõs szerepkörû. Egyrészt a térképre
applikálást szolgálja, másrészt sokoldalú vissza-
kereshetõséggel a múzeumi anyagot tárja fel.

A képen az 1870-es évekbeli Marek-féle térképmû

egy részlete látható.

Az e térképtáblákon ábrázolt sûrû és részletes

magassági ponthálózat  a Tabán-rekonstrukció kulcsa.
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hogy az adatbázisba, majd a térkép megfelelõ
helyére kerüljenek.

A Tabáni Füzetek 4. száma és a cédé a mú-
zeumon (címe: 1013 Budapest, Döbrentei utca
9.) kívül a Litea könyvesboltban (1014 Bp., Hess
András tér 4.) is kapható. (f.l.)

A HUNGARNET
Egyesület közgyûlése

A magyarországi kutatói hálózat nemzetközileg
is ismert, elfogadott neve („HUNGARNET”) a
HUNGarian Academic and Research NETwork

elnevezés rövidítésébõl adódik.
A HUNGARNET Egyesület a Nemzeti Informá-
ciós Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program al-
kalmazói körébe tartozó felsõ-, és középfokú
oktatási intézmények, akadémiai és más kutató-
intézetek, közgyûjtemények – könyvtárak, levél-
tárak, múzeumok – társadalmi szervezeteként
képviseli a tagok (tagintézmények és személyek)
érdekeit az információs infrastuktúra és az arra
épülõ országos számítógépes szolgáltatások
összehangolt fejlesztésének és mûködetésének
kérdéseiben, egyúttal képviseli a közösséget a
hazai és nemzetközi szervezetekben is. Az  egye-
sület szorosan együttmûködik az NIIF Intézettel
és az NIIF-program szerveivel.

A munka folytatódik, hiszen a további fotó-
feldolgozáson túl egyéb témák (vendéglátás, iro-
dalom, fürdõélet, hitélet stb.) anyagai várnak arra,
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A HUNGARNET Egyesület a tagok alulról
építkezõ önkéntes szervezete, amely a magyar-
országi egyesületi törvénynek megfelelõen köz-
hasznú szervezetként, non-profit módon mûkö-
dik és gazdálkodik. Legfelsõ döntéshozó szerve
a közgyûlés, amely évente kétszer ülésezik. Az õszi
ülések fõ feladata a következõ év mûszaki és pénz-
ügyi terveinek, a tavaszi üléseké pedig a megelõzõ
év terveirõl szóló beszámolók elfogadása.

A idei tavaszira május 31-én, az NIIF/
HUNGARNET Victor Hugo utcai székházában
került sor, már nem az akadémia dísztermében,
ahol korábban mindig is volt, s ennek az az
egyszerû magyarázata, hogy a mintegy 650
HUNGARNET-tagi képviselet általában 10%-os
szokott lenni. Most sem volt több.

A beszámoló legfontosabb megállapításai:
– az egyesület 2006-ban nem kapott költség-

vetési támogatást,
– bevételei kizárólag a tagdíjakból származnak,
– a taglétszám a tagdíjelmaradások miatti

kizárások okán is csökkent.
A csekély pénzügyi hiánmnyal zárt 2006. évet

mindemellett sikeresnek kell tekinteni. A ma-
gyarországi kutatói hálózat megõrizte helyét az
európai  kutatói hálózatok együttmûködésében.

Gerinchálózati topológia

(A hálózati térkép csak a nagy sávszélességû hazai távolsági kapcsolatokat tünteti fel)

Bár a fejlesztési források korlátozottsága és a
hazai távközlési paiac jellemzõi egyelõre nem
tették lehetõvé, hogy a kontinens számos orszá-
gában kibontakozó (ún. sötét szálakra épülõ, saját
kezelésû) fejlesztésekhez a HUNGARNET/NIIF
is kapcsolódhasson. Fontos hangsúlyozni, hogy
az NIIF program keretében fejlõdõ és mûködõ
hazai számítógép-hálózat által kiszolgált intéz-
mények és felhasználók köre lefedi a teljes ma-
gyar kutatási és felsõoktatási intézményhálóza-
tot és szinte a teljes közgyûjteményi közösséget.
A HUNGARNET/NIIF keretében végezett mun-
kák a kutatási és fejlesztési projektek infokom-
munikációs igényeinek kiszolgálása, az élenjáró
technológiák fejlesztése, kipróbálása és alkalma-
zása mellett a híd szerepét töltik be a hazai
kutatás és fejlesztés, valamint az új szolgáltatá-
sok piaci bevezetése között.

A jövõt illetõen: nagy reményeket fûznek az
Új Magyarországért társadalmi infrastruktúra
operatív programja (TIOP) és a Társadalmi meg-
újulás operatív programja (TÁMOP) pályázati
lehetõségeihez. A közgyûlés megerõsítette tisz-
tében az elnökség által a pályázatok kidolgozá-
sára korábban már felkért munkabizottságot.

Fejõs László




