
A 2008. év, a Nyugat-év megünneplését az 

Országos Széchényi Könyvtár egy múlt év vé-

gi rendezvényével indította el. A 2007. novem-

ber 26-án, Babits Mihály születésnapján zajló

egész napos, több részbõl álló Nyugat-ünnep

magában foglalta a legendás folyóirat tisztele-

tére meghirdetett országos középiskolai sza-

valóverseny döntõjét, a Nyugat-honlap sajtó-

tájékoztatóval egybekötött bemutatóját,1

valamint a Kaláka együttes és a Misztrál

együttes közös ünnepi koncertjét. A 2007. au-

gusztus végén meghirdetett SZAVALÓVER-

SENY, amelyben az OSZK társkiírói az MTA

Irodalomtudományi Intézete, a Petõfi Irodal-

mi Múzeum, a Magyartanárok Egyesülete,2 a

Magyar Olvasástársaság és a Budavári Önkor-

mányzat voltak, országosan mintegy három-

ezer diákot mozgatott meg. A hét területi döntõbõl3 az

országos döntõbe továbbjutott huszonhat diák versmon-

dását öttagú zsûri4 értékelte Jordán Tamás színmûvész

vezetésével.

A NYUGAT-HONLAP (http://nyugat.oszk.hu)5 fo-

lyamatosan gazdagodó multimédiás szolgáltatás,

amely a folyóiratra és alkotói munkásságára építve va-

lódi virtuális antológiává vált. Szervezõereje a Nyugat

folyóiratot létrehozó, és azt harminchárom éven át

munkáikkal életben tartó alkotók (költõk, írók és szer-

kesztõk) életmûvei. Az alkotók névsora meghaladja 

a százat, ami a jelenkori irodalmi kánon(ok) által köz-

ismert szerzõk körénél jóval bõvebb merítést jelent. 

A Nyugat folyóiratban való gyakori szereplésük okán 

a három nemzedék nagy nevei mellett marginális szer-

zõk is szerepelnek. Az életmûveket a válogatott bibliog-

ráfiák tükröztetik, amelyek egyúttal rámutatnak az

egyes alkotók világhálós jelenlétének aktuális állapotá-

ra is. A Nyugat-honlap nyújtotta új, közös tematikus

felület segítségével közvetlenül válnak elérhetõvé az

életmû digitalizált szeletei (MEK, Digitális Irodalmi

Akadémia stb.), s egyúttal elõtûnnek a még digitalizásra

váró tételek is. A Nyugat-honlap gyûjtõhonlapként is

definiálható, hiszen az egyéb igényes gyûjtemények-

ben található, elsõsorban szöveges tartalmakra is rámu-

tat. Az egyes alkotók bibliográfiáinak elkészítéséhez

együttmûködésre kértük a szakmát, s felhívásunkra
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1 A szavalóversenyt követõ sajtótájékoztatón kettõs honlapbemutatóra is sor került. Az Elektronikus Dokumentum Központ fejlesztésében

a Nyugat-honlap mellett a nemzeti könyvtár alapításának november 25-i ünnepéhez kapcsolódva az OSZK történetét feldolgozó hon-

lappal (http://tortenet.oszk.hu) is megismerkedhettek az érdeklõdõk. Az oldal fõszerkesztõje Sudár Annamária.
2 Külön köszönet Fenyõ D. György középiskolai tanár irodalomtörténésznek, a Magyartanárok Egyesülete alelnökének, aki az országos 

verseny megszervezésében jelentõs szerepet vállalt. 
3 A pedagógus és könyvtáros kollégák által megszervezett területi döntõknek helyet adó intézmények a békéscsabai Békés Megyei Könyv-

tár és Humán Szolgáltató Centrum, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium, a váci 

Madách Imre Gimnázium, a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és Kép-

zési Intézete,  az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, pécsi Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Mûvészeti Iskola és Gimnázi-

um, valamint a budapesti Városmajori Gimnázium voltak.
4 A zsûri tagjai Havas Judit elõadómûvész, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõmunkatársa, Kiss Katalin, a budapesti Weöres Sándor Gimnázium

dráma–olasz szakos tanára, Fenyõ D. György középiskolai tanár, irodalomtörténész, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke és

Jankovics József irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatóhelyettese voltak.
5 A Nyugat-honlap az Elektronikus Dokumentum Központ fejlesztésében készül 2008 folyamán. Szerkesztõi: Mann Jolán, Rózsafalvi 

Zsuzsanna és Sudár Annamária. A webes programozás és a honlap arculatterve Török Máté munkája.
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többen, bibliográfusok és az alkotói életmûvek kutatói

is bekapcsolódtak a munkába. A folyamatos frissítés le-

hetõsége miatt az internetes bibliográfiák, reményeink

szerint, értelemszerûen hiánypótlók lesznek, amelyek

kiegészítésére a Nyugat-év lezártával is lesz elvi lehetõ-

ség. A „nagy nemzedék” alkotói esetében az elkészült

bibliográfiákat az életmûvek mérvadó kutatóival ellen-

jegyeztetjük. Ennek jó példája Kosztolányi Dezsõ 

primer és szekunder bibliográfiája, amely pillanatnyi-

lag a legteljesebb, nemcsak a digitális mezõnyben, ha-

nem a hagyományos papíralapú bibliográfiák körében

is. Hasonlóképpen hiánypótló a folyóirat történetének

kronológiája is, amelynek szintén nagy

elõnye, hogy segítségével kattintás-

közelbe kerülnek a folyóirat meghatá-

rozó számai (pl. az Ady-, Kosztolányi-,

Karinthy- stb. emlékszámok), illetve az

egyes számokban megjelenõ elsõ

közlések.6 A már elkészült bibliográfi-

ák reményeink szerint a szakmabeliek

és az életmûvekkel ismerkedõk számá-

ra egyaránt hasznosnak bizonyulnak.

A Galériák menüpont mutatvány-

oldalai értelemszerûen elsõsorban az

OSZK tárainak kincseit, egyedi doku-

mentumait – kéziratokat, elsõ kiadások

címlapjait és jegyzett oldalait, valamint

az alkotókról készült fotókat mutatják

be. A honlap folyamatos gazdagodása a

Galériákban a legszembetûnõbb, me-

lyeknek az év elején még csupán 173

képet tartalmazó gyûjteménye október-

re már 740-re bõvült. Köztük számos

különleges ritkaság tekinthetõ meg,

mint pl. a Babits-hagyaték üvegnega-

tívjai, melyek éppen a digitalizálás kö-

vetkeztében váltak élvezhetõvé, vagy az

egyes mûvek elsõ kiadásainak szerzõk

által dedikált példányai. Az év folya-

mán, részben a nemzeti könyvtár nyu-

gatos kincseit, részben pedig a honlapot

népszerûsítendõ, tizenhat elemes ké-

peslapsorozatot jelentetett meg az

OSZK.

Más közgyûjteményekkel való együtt-

mûködésünk eredményeképpen a Ga-

lériákban huszonkét digitális fotómá-

solat is található, melyeket a Petõfi Irodalmi Múzeum

bocsátott a honlap rendelkezésére.

A honlap multimédiás elemeit gazdagítják a különbö-

zõ hanganyagok – a muzeális felvételeket felsorakozta-

tó „szerzõk hangjai”, a kortárs elõadómûvészek tolmá-

csolásában elhangzó „mondott vers” és a „zenés vers”

menüpontok. Az év utolsó negyedében többek között

ez utóbbi gyarapítását tervezzük. A muzeális hangfel-

vételekbõl válogatott részleteket szintén a Petõfi Irodal-

mi Múzeum engedélyének köszönhetjük, ám további,

elsõsorban archív felvételeket sajnos nem tehettünk

közzé, mert erre minden igyekezetünk ellenére sem 
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6 Az Elektronikus Periodika Archívum által szolgáltatott, 2000-ben elkészült digitális Nyugat, a folyóirat online változata segítségével:

http://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm
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sikerült az archív felvételek legfõbb tárhelyétõl, 

a Magyar Rádiótól engedélyt kapnunk, még a nem jog-

díjas felvételek esetében sem. A honlap hanganyagai

között továbbá meghallgathatók a Nyugat szavalóver-

seny döntõseinek hangfelvételei is. 

Az év során kiteljesedõ szolgáltatás hírt ad a Nyugat

századik születésnapja alkalmából országszerte meg-

valósuló programokról, eseményekrõl is, különösen az

OSZK saját rendezvényeirõl, valamint a Magyar Tele-

vízió nyugatos adásairól és a Petõfi Irodalmi Múzeum

rendezvényeirõl.

Az Újdonságok menüpont alatt a honlap újabb eleme-

irõl (a folyamatosan fölkerülõ bibliográfiákról és a friss

digitalizálásokról) számolunk be, melyekrõl a 2008 

januárjában útjára indított RSS szolgáltatás segítségé-

vel is tájékozódhat a felhasználó. A MEK állományába

bekerülõ kötetek sorában több szakirodalmi alapmû is

szerepel, bár továbbra is túlsúlyban van a minden két-

séget kizáróan elsõbbséget élvezõ primér irodalom, az-

az a MEK célirányos digitalizálásai között éppen az év-

forduló kapcsán az idén a nyugatos vonatkozású

kötetek. A folyamatosan gazdagodó honlap célja, hogy

korszerû oktatási segédanyag és a nagyközönség szá-

mára is érdekes felület legyen. 

A Nyugat-honlap a strukturált tematikus tartalomszol-

gáltatás egyik lehetséges példája, amely az évforduló 

ténye által felébredt közérdeklõdésre alapozva a világ-

háló minõségi tartalmaira épít, és szándékai szerint

maga is ezek körét gyarapítja.

Mann Jolán

mannj@oszk.hu
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A méltatás kiemelte az OSZK 100 éves a Nyugat honlapjának ötletes grafikai megoldásait, letisztult formavilágát 

(Török Máté, webdesign és programozás) és jó példaként említette a közgyûjteményi kincsek sikeres széles körû 

felmutatását. A szolgáltatás gazdag hanganyaga a példaértékû intézményközi együttmûködésnek is köszönhetõ 

(Petõfi Irodalmi Múzeumtól kapott archív hanganyagok). A bírálók tekintetbe vették, hogy a honlap kis költségvetésû, ám

ennek ellenére sokrétû és igényes tartalomszolgáltatás.
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