
Mivel az EDTA hidrogénionokkal is vegyületet képez, ezért alkalikus közegben kell 
a titrálást végezni. Megfelelő pufferoldatok segítségével biztosítható, hogy titrálás köz-
ben az oldat pH értéke ne változzék. 

Forrásanyag 
Bányai É. Kémiai indikátorok, Műszaki Könyv. K., Bp., 1961 
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Armarius: a Bolyai kéziratok életre kelnek 

„Mert ecsetre se vette azt a Század, 
Ki új világot alkotott magának, 

És igaza volt mindenekkel szemben.” 
Székely János 

 

Feltámadásra váró kincsek 
Bolyai János (1802–1860) születésének 200. évfordulójára emlékezve a Bolyai János 

emlékév keretében Marosvásárhelyen a számos tudományos értékű megnyilvánulás al-
kalmával merült fel a Teleki Tékában őrzött kéziratok sorsa. 

Mint tudjuk, a kéziratok tanulmányozása mindjárt Bolyai János halála után elkezdő-
dött. Bár az akkori katonai hatalom hadi titkokat remélt felfedezni, az idők során sokak 
által átlapozgatott, rendszertelen, feljegyzésekből, lapszéli megjegyzésekből, félbesza-
kadt mondatokból, türelmes kutatómunka árán értékes matematikai felfedezésekre jöt-
tek rá a kutatók. 

Első megjelent könyv a Bolyai kéziratokról Paul Stäckel (1862–1919) német egye-
temi tanár munkája, amelyet más kiadványok, tanulmányok, könyvek követnek. 

Marosvásárhely neves matematikatanára, dr. Kiss Elemér, akadémikus kutatásának 
köszönhetően az utóbbi években jelentős matematikai felfedezésekre sikerült fényt derí-
teni a kéziratokból. Az ő szavaival élve: ,,A kéziratok feltámadásra váró kincseket” tar-
talmaznak. Az idő fizikailag megrongálta az iratokat, forgatásuk így kérdésessé válik a 
jövőre nézve. Emiatt szükségszerűen digitalizált formába kellene átültetni őket, megte-
remtve halhatatlanságukat, lehetővé téve szélesebb tanulmányozásukat, elérhetőségüket. 

A digitalizálásra vonatkozóan tervet készítettünk, amelyet az EMT Marosvásárhelyi 
Fiókszervezetének szervezésében egy jól összeállított munkacsoport segítségével igyek-
szünk megvalósítani.  

A feldolgozás fontosabb lépései: 

Az anyag feltérképezése, rendszerezése 
A mintegy 20 000 oldalnyi anyag (14 000 oldal Bolyai János levelei apjához, 6 000 

oldalnyi a Bolyai Farkas leveleit tartalmazó anyag) feltérképezésében, rendszerezésében 
nagy segítségünkre voltak dr. Kiss Elemér és dr. Weszely Tibor Bolyai kutatók, 
Spielmann Mihály történész, a Teleki Téka igazgatója. 
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A képanyag bemásolása, mentése, átnevezése 
Folyamatosan zajlik ez a munkálat Csegzi Magdolna mérnöknő vezetésével, diákok 

és szakemberek segítségével. Jelenleg 14 ezer oldalt sikerült digitalizálni, átnevezni és tá-
rolni. Napjainkban egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a régi, múzeumi értékű 
kéziratok, könyvek és levelek megőrzésének. A múzeumok és levéltárak ezeket az érté-
kes dokumentumokat rendszerint elkülönített termekben védik, hiszen a fény, a levegő 
páratartalma, a por mind károsíthatják őket. Erre nyújt megoldást a digitalizálás, majd az 
így nyert dokumentumok (képanyag) közzététele a világhálón. 

Egy „élő digitális könyvtár” létrehozása 
Élő könyvtárként lehetővé kell tegye nemcsak a dokumentumok internetes megjele-

nítését, hanem azok leírását, keresését, kommentálását, tudományos viták és megbeszé-
lések lefolyását. Fontos szempont a felhasználóknak személyre szabott nézetet biztosí-
tani ahol egyszerűen kezelhetik a számukra éppen fontos dokumentumokat, követhetik 
ezen dokumentumokhoz kapcsolódó leírásokat, viták alakulását. 

A munkálatnak ebbe a részébe kapcsolódtak be a cikk szerzői és kutatók, diákok is. 
A fejlesztő csapat hajdani bolyais diákokból áll, akik jelenleg meglehetősen szétszóród-
tak. Emese a marosvásárhelyi Sapientia–EMTE diákja, Tibi és Zsolt a kolozsvári mű-
szaki egyetem diákjai (Zsolt jelenleg Franciaországban mesterizik). Ugyancsak Francia-
országban tanul illetve tanít Johann és Előd. A projekt tagja még Vajda Szilárd, aki szin-
tén Franciaországban doktorált. 

On-line könyvtárak a világhálón 
Világszerte egyre több múzeum dönt a digitalizálás és a digitalizált anyagok közzété-

tele mellett. A világhálón három különböző kategóriát különböztethetünk meg: múze-
umok honlapjai, on-line archívumok, on-line digitális könyvtárak. Az első kategóriába 
tartozó honlapok célja a figyelemfelkeltés és a népszerűsítés, az on-line archívumok je-
lentős mennyiségű digitalizált anyagot bocsátanak a felhasználó rendelkezésére, míg az 
on-line digitális könyvtárak különféle webes szolgáltatásokat biztosítanak. 

Napjainkban a széleskörű közönség egyre több olyan értékes dokumentumhoz, 
film- és hanganyaghoz jut hozzá, amelyeket eddig csak képzett szakemberek tekinthet-
tek meg, ráadásul ezen dokumentumok tanulmányozása a weben keresztül könnyebb és 
nem helyhez kötött. Ilyen szolgáltatásokat számos múzeum biztosít, néhány közülük: 
Bibliotheca Corviniana Digitalis (http://www.corvina.oszk.hu) – Mátyás király kódexgyűj-
teménye, William Blake Archive (http://www.blakearchive.org/blake) – egy erős kereső-
funkcióval rendelkező, kéziratokat és rajzokat tartalmazó gyűjtemény, a MuseoSuomi pro-
jekt – fejlett kulcsszó-alapú dokumentum-leírást és böngészést biztosító felület. 

Prototípusrendszerünk, az Armarius (www.armarius.org) 
Prototípusrendszerünk teljes egészében open source alapú, Apache webszervert hasz-

nálta és MySQL adatbázis-kezelővel dolgoztunk. A képeket egy állományrendszerben 
tároljuk, a kulcsszavakat pedig adatbázisban. 

Rendszerünk egy olyan könnyen átlátható és kezelhető felhasználói felületet biztosít, 
mellyel a felhasználó böngészheti a kéziratokat, jegyzeteket fűzhet az egyes oldalakhoz 
vagy annak részeihez, módosíthatja vagy törölheti ezeket a jegyzeteket illetve kulcsszó 
alapú keresést végezhet a gyűjteményben. Ugyanakkor olyan „élő” szolgáltatásokat is 
biztosít, mint a kulcsszó-ajánlás gyakoriság és hasonlósági szintek alapján, Dublin Core-
féle meta-adatok alapján történő keresés, lekérdezési nyelv biztosítása, felhasználó-
követés. 
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Elméleti megközelítés 
Jelenlegi kísérleti rendszerünk céljai között szerepel a digitalizált dokumentumok 

megjelenítésére, azok kézi leírásának lehetővé tétele és egy gazdag keresőrendszerrel 
történő ellátása. A digitalizálás és képfelismerés utáni lépés a publikálási folyamatban a 
dokumentumokat, a szótárat és a leírásokat tároló adatszerkezet elkészítése. Ez az adat-
szerkezet figyelembe kell, hogy vegye a közlendő adatok sokféleségét: kép, szöveg, áb-
rák, jelek, numerikus képleírások, vektorok. Lehetővé kell tegye a korabeli kézírás és 
mai illetve „laikus” magyar nyelvre való fordításának tárolását. Célunk egy olyan 
webalapú „élő archívum” kifejlesztése, mely az alapfunkciók mellett interaktív felületet 
biztosít a felhasználó-felhasználó illetve a felhasználó-rendszer kommunikációra, és 
amely különféle felhasználó-segítési és -követési módszereket implementál. Mindemel-
lett célszerű ha a rendszer funkciói többnyelvűek. 

A rendszer egyik erőssége az adatbázisunk struktúrájában rejlik. Annak ellenére, 
hogy többféle meta-adattal dolgozunk, szétválasztottuk a meta-adattípusokat (pl. cím, 
szerző, dátum stb.) a kulcsszavaktól (a konkrét szavak, értékek, mint pl. Bolyai János, 
1843, prímszám stb.) és külön táblában tároljuk ezeket. Ezáltal a rendszer rugalmasan 
tudja kezelni a meta-adatokat, bármikor könnyen új típust lehet felvenni, a táblák struk-
túrájának vagy a már meglévő bejegyzések módosítása nélkül. A felhasználó jegyzetelés 
során dokumentumegységeket hoz létre, a jegyzeteit pedig dokumentumegységekhez 
köti, melyek tulajdonképpen téglalappal határolt részek a kéziratokon. Minden oldalhoz 
több dokumentumegység fűzhető, a lapon elfoglalt pozíciójukat tároljuk az adatbázis-
ban. Ugyanakkor minden dokumentumegységhez több meta-adattípus rendelhető és 
több kulcsszóval írható le. 

Ez az adatbázis-modell az alapja a keresésnek is, mely történhet kulcsszó alapján, fi-
gyelembe véve az összes bejegyzést meta-adattípustól függetlenül, vagy megadva az 
adattípus-érték párost. 

Ugyanakkor az egységesebb leírás érdekében bevezettünk egy hasonlósági szinteken 
alapuló kulcsszó-ajánlást. A mi esetünkben a hasonlóságot a jegyzeteket leíró kulcssza-
vak, közös kulcsszavak száma jelenti. Így az n-edik szinten azok a jegyzetek lesznek, me-
lyek n darab közös kulcsszót tartalmaznak az adott jegyzettel. 
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Felhasználói felület 
Egy digitális könyvtár hasznossága nemcsak a digitalizált anyag mennyiségétől függ, 

hanem attól is ahogyan ezt a képanyagot a felhasználó rendelkezésére bocsátják és 
ahogy bemutatják a gyűjteményt. 

Célunk egy olyan felhasználói felület létrehozása, amely segítségével az érdeklődők 
gyorsan és könnyedén böngészhetik a kéziratokat, és amelynek használatához semmifé-
le informatikai tudásháttérre nincs szükségük. Ennek érdekében meghatározzuk a fel-
használók profiljait, a rendszer funkcionális egységeit és átfogó tanulmányt készítünk a 
különböző profilokról. A kéziratokat megtekintők között lesznek a kutatók, akiknek 
munkáját nagymértékben megkönnyítené a kéziratok elektronikus formában történő 
megjelenése. Ezen kívül külön-külön felhasználói osztályba soroljuk a versenyre, szak-
dolgozat illetve pályázat írására készülő diákokat, illetve az általános érdeklődőket, aki-
ket főleg egy régi dokumentum kinézete, esetleg annak történelmi háttere érdekel. 

Terveink szerint a rendszer regisztrációt és bejelentkezési funkciót is fog biztosítani, 
ami alapján megvalósulhat a felhasználó-követés, és ami elősegítené a kapcsolatok létre-
hozását. 

Záró gondolatok 
A rendszer célja hogy egyszerű, könnyen kezelhető felhasználói felülettel lehetővé 

tegye a régi dokumentumok manuális leírását. Ezáltal nemcsak a kutatók munkája válna 
könnyebbé, hanem a Teleki Téka felbecsülhetetlen értékű gyűjteményének egy része el-
érhetővé válna a nagyközönség számár, a és ezáltal nőne a Téka és a két Bolyai munkás-
ságának ismertsége.  

A rendszer fejlesztése tovább folyik egy „élő digitális könyvtár” felé. 
 

Csiszár Emese, Máthé Zsolt, Stan Johann, 
Nagy László Tibor, Dr. Egyed-Zsigmond Előd 

 
 

Katedra 

Pedagógiai-pszichológiai kisszótár 

VI. (befejező) rész 
 

Rovatunkban hat részből álló sorozatot indítottunk általános pedagógia és 
neveléslélektani fogalmak tömör meghatározására. A fogalmak ismerete mind a diákok-
nak, mind a tanároknak hasznára válhat, de mindazoknak is, akik csupán az általános 
műveltségüket óhajtják gyarapítani. Az aktív oktatási folyamatban résztvevő diákoknak 
a metakognitív tanuláshoz nyújt segítséget, a tanároknak várhatóan a fokozati vizsgájuk 
előkészítéséhez, ugyanis a kisszótár a véglegesítő és a II. fokozati vizsga programjának 
alapfogalmait is nagy mértékben felöleli. A címeket nem tárgyaltuk kimerítő módon, 
más megközelítések is létezhetnek, viszont a vizsgákhoz kiindulási alapul szolgálhatnak. 

 
1. Szakdidaktika. Valamely tárgy oktatási céljaival, eszközeivel, módszereivel stb. kap-

csolatos, rendszerbe foglalt ismereteit tartalmazza. A szakdidaktikák (tantárgy–
pedagógiák, tantárgymódszertanok) és az általános didaktika közötti viszony az egye-
di és az általános viszonyát tükrözi. 

2. Személyiség – fogalma. Az egyén személyes stílusát meghatározó és a környezet-
tel való interakcióit befolyásoló egyedülálló és jellegzetes gondolkodási, érzelmi és 
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