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A Keresztény Magvető az Elektronikus Periodika 
Archívumban, 2012-ben

A kiadvány digitalizálását támogatta a Magyar Unitárius Egyház2 3, a Wekerle 
Sándor Alapkezelő4 és az Erdélyi Múzeum-Egyesület5. A digitalizálási munkák 
szervezésében közreműködött Káldos János, az OSZK tudományos munkatársa, 
a Keresztény Magvető Tanulmányok rovatának egyik szerzője.

Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)6 szolgáltatás Bu-
dapesten az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK)7 működik 2004 óta. A 
szolgáltatás legutóbbi fejlesztése 2007-ben történt. Az EPA tervezésével 2003-
ban megbízott Renkecz Anita könyvtáros készítette el a Keresztény Magvető 
(1861–2010) mintegy 40 000 (39652+71) oldalnyi online archívumát 2012-ben. 
Írásom célja az archívum létrejöttének, 2012-beli ismérveinek és jövőbeli lehető-
ségeinek bemutatása.

A szkennelési munkákat az Arcanum Adatbázis Kft . (Arcanum)8 végezte 
Budapesten lapadagolós és lapozószkennereken. A szkennerekből 40 000 darab 
True Color (24 bit) színfelbontású, 400 DPI térbeli felbontású JPG képfájl került 
elmentésre, a képeken a kiadvány oldalképei láthatók. Ez az állomány képezi az 
ún. MASTER formátumot, amely minden további származtatott formátum alap-
jául szolgál. A MASTER formátum biztonsági másolatát a projektvezető Erdélyi 
Múzeum-Egyesület9 átadta az OSZK-nak. A MASTER megőrzésre került az 
OSZK nem nyilvános digitális archívumában is. A MASTER archívum jelenleg 
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2 URL: http://www.unitarius.hu [letöltés: 2012. 05. 29.]
3 URL: http://www.unitarius.org [letöltés: 2012. 05. 29.]
4 URL: http://www.wekerle.gov.hu [letöltés: 2012. 05. 29.]
5 URL: http://eme.ro [letöltés: 2012. 05. 29.]
6 URL: http://epa.oszk.hu [letöltés: 2012. 05. 29.]
7 URL: http://www.oszk.hu [letöltés: 2012. 05. 29.]
8 URL: http://arcanum.hu [letöltés: 2012. 05. 29.]
9 URL: http://eda.eme.ro/handle/10598/16264 [letöltés: 2012. 05. 29.]
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az Indigo10 adatbázisban van nyilvántartva, a nyilvántartás felelőse Moldován 
István, a Magyar Elektronikus Könyvtár11 (MEK) alapítója, az OSZK E-könyvtá-
ri Szolgáltatások Osztályának osztályvezetője. A MASTER formátum a jövőben 
felhasználható további felhasználói formátumok előállítására. (Az informatikai 
alkalmazások, pl. a karakterfelismerő szoft verek fejlődése bizonyos időközön-
ként indokolttá teheti egy felújított online formátum létrehozását. Feldolgozói 
kapacitások függvényében pedig érdemes mélységében jobban feltárt, értéknö-
velt formátumokat készíteni.)

Az Arcanumban készültek az online formátum alapját képező kétrétegű 
PDF fájlok is. ABBYY FineReader 10. kereskedelmi optikai karakterfelismerő 
szoft verrel automatikusan előállított szöveget, könyvjelzőkben korrektúrázott 
tartalomjegyzékeket, és a felhasználó által látható rétegen az oldalképeket tartal-
mazzák a PDF fájlok. Ahol a papírváltozat a címlapokat megőrizte, ott kiadvány-
füzetenként egy fájlban, a címlapok hiányában évfolyamonként egy fájlban men-
tették el a PDF-eket.

A képfájlok és a PDF fájlok a fent leírt formában érkeztek az EPA-ba, ezután 
az EPA munkatársai létrehozták a már említett MASTER archívumot (amelyben 
a JPG és PDF fájlok mellett a fent említett korrektúrázott tartalomjegyzékek is 
megtalálhatók TXT formátumban).

Az EPA a teljes állomány évfolyamonkénti részét is füzetszámok szerinti fáj-
lokra bontotta (összesen: 527 füzet), ellenőrzési és hiánypótlási feladatokat is el-
végzett (1922. 3–4., 1943. 1. számok [71 oldal] az OSZK állományából kerültek 
szkennelésre), készült továbbá egy hiánylista.12 Az ellenőrzés során kiderült, 
hogy a papírváltozatból hiányoznak a jellemzően gyászjelentéseket tartalmazó 
füzetekhez mellékelt arcképek. Amennyiben Olvasóinknak rendelkezésére áll 
olyan példány, amelyben hiánypótló arckép található, akkor elküldheti13 azt az 
EPA részére. A hiánypótlás céljából digitalizált állományrészeket 300 DPI térbe-
li felbontással, True Color (24 bit) színfelbontással és tömörítésmentes[!] TIF 

10 URL: http://dspace.oszk.hu/indigo/dmekteljes.php?azon=013599 [letöltés: 2012. 05. 
29.]

11 URL: http://mek.oszk.hu [letöltés: 2012. 05. 29.]
12 23. évf. 6. füzet. (1888. november–december), a 392–393. oldal hiányzik; 31. évf. 

5. füzet. (1896. szeptember–október), a 237–242. old. hiányzik; 39. évf. 2. füzet. (1904. 
március–április), a 81–92. old. hiányzik; 43. évf. 6. füzet. (1908. november–december), a 
365–368. oldal hiányzik VAGY a 370. oldaltól nem idetartozó anyag található; 53. évf. 6. 
füzet (1918. november–?), NEM JELENT MEG; 57. évf. 3?. füzet (1925. december?), NEM 
JELENT MEG; 77. évf. (1971.) 1–2. sz., hónapjelzés már nincs.

13 E-mail: epa-info@mek.oszk.hu
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vagy TIFF formátumban kérjük. A teljes digitális állomány mentésre került köz-
leményenként külön PDF fájlokban is (összesen: 6224 közlemény/cikk PDF). A 
füzetszámok közleményeinek tartalomjegyzék-szintű adatai (szerző neve, cikk 
címe, oldalszám) és teljes szövegű hivatkozásai saját séma alapján felépített XML 
állományokban is leírásra kerültek.14

Az EPA ezek után elérhetővé tette a világhálón a Keresztény Magvetőt,15 16 a 
digitális változat az OSZK online katalógusának nyomtatottat leíró tételével17 is 
összekapcsolásra került. (Az archívum eléréséhez internetkapcsolatra és web-
böngésző szoft verre van szükség, a PDF fájlok olvasásához PDF olvasó szüksé-
ges. Mindegyik alkalmazásnak léteznek ingyenes változatai a legtöbb platfor-
mon.) Az EPA archívumok általában jól terjednek a Google és egyéb indexelő 
szolgáltatásokon keresztül, ezért a kiadvány tartalma (teljes szövege) releváns 
egyedi kulcsszavakkal könnyen elérhetővé vált a felhasználók széles rétegei szá-
mára. A teljes szöveg ebben az esetben a már említett módon automatikusan elő-
állított javítatlan szöveget jelenti, amelyben előfordulnak hibák és típushibák.

Speciális keresési lehetőséget kínál az EPA legkorábbi együttműködő part-
nere, a miskolci székhelyű MATARKA18 (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékei-
nek kereshető adatbázisa). A cikkek szerzőinek nevei és a cikkcímek (lesznek) 
kereshetők itt kulcsszavasan a teljes adatbázis részeként és a kiadványra szűkítve 
is. A MATARKA feltöltése az EPA adataira, a korábban említett XML formátum-
ra alapozva történik. A keresésben ugyanezt a szintet képviseli még három ma-
gyarországi szolgáltatás, amelyek szintén építenek az EPA archívumra. Az EPA-
HUMANUS-MATARKA közös kereső19 (EHM közös kereső) 2011-ben 
TÁMOP20 támogatásból Szegeden fejlesztett, és azóta is ott üzemeltetett online 
adatbázis. Az EHM közös kereső havonta veszi át az adatokat az EPA adatbázis-
ból, ezért már 2012 nyarán várható, hogy elérhető lesz benne a Keresztény Mag-
vető. További két szolgáltatás EPA archívum adatokkal történő frissítése jelenleg 

14 pl.: URL: http://epa.oszk.hu/02100/02190/00225/pdf/index.xml [letöltés: 2012. 05. 
29.]

15 URL: http://epa.oszk.hu/kereszteny_magveto [letöltés: 2012. 05. 29.]
16 URL: http://epa.oszk.hu/02100/02190 [letöltés: 2012. 05. 29.]
17 URL: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/870051 [letöltés: 2012. 05. 29.]
18 URL: http://matarka.hu [letöltés: 2012. 05. 29.]
19 URL: http://ehm.ek.szte.hu/ehm [letöltés: 2012. 05. 29.]
20 Társadalmi Megújulás Operatív Program. URL: http://www.nfu.hu/doc/5 [letöltés: 

2012. 05. 29.]
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még ad hoc módon történik, de várható, hogy a jövőben ez rendszeressé válik: 
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer21, Cikkarchívum22.

A fentiekhez képest minőségileg mélyebb feltárást végez, és ennek megfele-
lően tematikus keresési lehetőséget is kínál az OSZK-ban működtetett 
HUMANUS23 (Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa). A 
HUMANUS feltöltését a kurrens állomány adataival dr. Kovács Sándor főszer-
kesztő vállalta. A HUMANUS és a fent leírt kereső szolgáltatások mind hivat-
koznak az EPA archívumban tárolt PDF állományokra, ezért bárhonnan közelít 
a felhasználó, mindig eléri a teljes szöveget.

A kiadóval kötött írásbeli és a főszerkesztővel kötött szóbeli megállapodás 
értelmében az EPA archívum a jövőben egyéves késleltetéssel meg fogja kapni az 
újonnan megjelenő kiadványfüzetek fájljait abban a formátumban, amelyben a 
szerkesztőség a CEEOL24 (Central and Eastern European Online Library) nem-
zetközi digitális könyvtárba is eljuttatja.

Magyarországon a jövőben szerveződő országos és intézményi digitális 
könyvtári fejlesztések eredményeképpen várható, hogy a kiadvány adatai az EPA 
szolgáltatáson keresztül további nyilvános felületekre és adatbázisokba is eljut-
nak.

A közeljövő kihívása, hogy az archívum a Google Scholar (Google Tudós) 
szolgáltatásba is integrálódjon. A cél elérése folyamatban van, hiszen a Google 
Scholar „keresztény magvető” kulcsszóra keresve jelen pillanatban25 1100 feletti 
találatot ad az epa.oszk.hu domainről, az „idézetek” kapcsoló bekapcsolásával 
pedig a találati szám felkúszik 1800-ra, és a találatok között megjelennek a 
dspace.eme.ro, adattar.eme.ro, eda.eme.ro domainek. Ellenőrizhetőbb és rend-
szeres frissítést, valamint a speciális keresési opciókat is elérhetővé tévő integrá-
lódást tenne lehetővé valamely online archívum OpenURL26 technológiával tör-
ténő publikálása27. Az EPA részéről ehhez OpenURL linkfeloldó szolgáltatás 
fejlesztésre van szükség. Addig is, amíg ez elkészül, az indexelő robotok már dol-
goznak az archívum adataival, és érdemes őket időnként ellenőrizni. Továbbá 

21 URL: http://www.odrportal.hu/kereso [letöltés: 2012. 05. 29.]
22 URL: http://www.cikkarchivum.hu [letöltés: 2012. 05. 29.]
23 URL: http://www.oszk.hu/humanus [letöltés: 2012. 05. 29.]
24 URL: http://www.ceeol.org [letöltés: 2012. 05. 29.]
25 2012. 05. 29.
26 URL: http://www.niso.org/kst/reports/standards?step=2&project_key=d5320409c5

160be4697dc046613f71b9a773cd9e [letöltés: 2012. 05. 29.]
27 URL: http://scholar.google.hu/intl/hu/scholar/libraries.html [letöltés: 2012. 05. 29.]
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érdemes az éppen aktuálisan érdekessé váló indexelő szolgáltatások számára28 
bejelenteni (általában mindig van erre valamilyen lehetőség) az online archívu-
mok elérhetőségét (jellemzően URL-en keresztül közvetlenül vagy közvetetten 
linkfeloldókon keresztül). Nyilvános szolgáltatások számára történő bejelentése-
ket a világon bárki kezdeményezhet. A CEEOL összeköttetésben áll a Google 
Scholarral, tehát várható, hogy a szolgáltatás beindulása után a CEEOL-ban 
publikált állományrész mélységében fog integrálódni.

Zárásképpen meg kell jegyeznem, hogy a fent ismertetett projekt keretében 
sor került az Unitárius Közlöny29 80 évfolyamának és a Nők Világa30 6 évfolya-
mának EPA publikálására is.

28 pl.: Yahoo, de a román domain alatt elterjedten használt indexelő robotok számára 
is érdemes bejelenteni

29 URL: http://epa.oszk.hu/unitarius_kozlony
30 URL: http://epa.oszk.hu/02100/02173
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Képernyőfotók

1. ábra. Az OSZK nyomtatottat leíró tétele az online katalógusból „Elektr. hoz-
záférés” hivatkozással, mely az EPA archívumra mutat
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2. ábra. http://epa.oszk.hu/kereszteny_magveto
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3. ábra. http://efolyoirat.oszk.hu/kereszteny_magveto
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4. ábra. Webes tartalomjegyzék az EPA-ból
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5. ábra. Tartalomjegyzék XML-ben az EPA-ban
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6. ábra. PDF fájl nézete az EPA-ból
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7. ábra. Nők Világa a MATARKA-ban EPA-hivatkozásokkal
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8. ábra. Keresztény Magvető-cikk a HUMANUS-ban, EPA-hivatkozással


