
TMT 61. évf. 2014. 2. sz. 

Dávid Adrienne – Ternai Zita 

Adattármustra. Könyveladó és -cserélő helyek 

A sorozat egyes számaiban független szakemberek értékelik a magyar nyelvű internet 
könyvtári szempontból fontos tartalomszolgáltatásait megadott szempontok szerint; ez 
alkalommal könyveladásra, illetve könyvcserére szolgáló oldalakat. A bírálatok a haszná-
lók számára fontos kezelőfelülettel, keresőrendszerrel, tartalommal és metaadatokkal fog-
lalkoznak. Az értékelések egyrészt segítséget nyújtanak a rendszerek minél eredménye-
sebb használatához, másrészt felhívják a fejlesztők és karbantartók figyelmét a szolgálta-
tás hiányosságaira, a jövőbeli minőségi javítások érdekében. 

Eladomakönyvem.hu 
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Általános értékelés 
 
Az eladomakonyvem.hu egy online könyvkereske-
delmi rendszer, amelynek szlogenje: „Legyen ön is 
antikvárius!”. A portál a webes antikváriumok kö-
zött üdítő újdonságként hat, mert ezen az oldalon 
nemcsak válogathatunk és vásárolhatunk a kíná-
latból, hanem saját, feleslegessé vált könyveinkkel 
bővíthetjük is azt, azaz itt bárki el is adhatja mel-
lőzhető példányait. A legnépszerűbb, legnagyobb 
példányszámú témakörök: a szépirodalom, a 
gyermek- és ifjúsági könyvek, a mérnöki tudomá-
nyok, de történelmi, életmóddal foglalkozó, ezote-
rikus, orvostudományi, vagy idegen nyelvű szép-
irodalmi könyvek is szép számmal akadnak. 
 
Az oldal célja és üzletpolitikája az, hogy megfizet-
hető áron kínálják az eladók a könyveiket, ezáltal 
magas a megvehető kötetek száma, ami egyúttal 
nagyobb látogatottságot és forgalmat generál. Az 
adatbázisnak mintegy 50 ezer felhasználója van, 
naponta több ezren látogatják. A rendszer változó 
számú könyvvel, jelenleg 57 ezer db. körüli eladás-
ra kínált dokumentummal bír. Ezek közül több 
olyan van, amely csak itt érhető el a hazai online 
könyvpiacon. A könyvek adatainak feltöltése 100 
könyvig ingyenes, de utána is kaphatók még in-
gyenes zsetonok további feltöltésekhez, az eladá-
sok után pedig nem kér jutalékot a webáruház. 

A honlap fenntartója az Eladomakönyvem.hu Kft., 
szentendrei központtal. Az alapítás ideje ismeret-
len, de valószínűleg 2007 lehet, mert a lapgazda 
felhasználói adatlapján a regisztráció ideje ez az 
év. Az antikvárium üzemeltetője Vándor Kata, aki 
nem sokat árul el magáról, de egyéb forrásokból 
lehet tudni, hogy több mint 40 év könyvtárosi ta-
pasztalat áll mögötte és a könyvek, az irodalom 
iránti mérhetetlen rajongás. 

Honlap: http://www.eladomakonyvem.hu 
E-mail: kisvandor@gmail.com 
Fenntartó: Eladomakönyvem.hu Kft.  
Értékelés dátuma: 2013. október 31. 
Értékelő: Ternai Zita 

 
A tesztelés során talált hiányosságok: 
● Alapos és körültekintő ismertetővel lát el minket 

az oldal a szabályzattal és a lap működésével 
kapcsolatosan, ellenben magáról a weboldalról, 
az üzemeltetőről, az alapítás dátumáról sajnos 
nem szolgáltat adatokat. Ahhoz pedig, hogy a 
keresőt is teljes körűen ki tudjuk használni, szük-
ség lenne egy tájékoztatóra, ami egyértelműen 
bemutatja a használatát.  

● A kereső működésénél az ékezeteket nem kielé-
gítően kezeli a rendszer. Kis- és nagybetű között 
nem tesz különbséget, az ékezet pedig elvileg 
nem számít. Az ű/ő betűt viszont átkonvertálja 
alulvonássá és a keresésben úgy tekinti, mintha 
nem is lenne ott. Például a cím mezőbe beírtam 
a pető szót, de ezt a keresés elindítása után a 
program pet_-re alakította át. A találatok között 
ezáltal megjelentek a Péter, Pethő, Pete, Petri, 
pettyes stb. nem releváns kifejezések is. 

● A böngészésnél, illetve a találati lista oldalait 
lapozgatva a nehézkes navigációval szembesü-
lünk. Egy oldalon 20 találat jelenik meg, ezt nincs 
mód növelni. Az oldalak között egyesével tudunk 
haladni, ezért nagyobb számú találat esetén 
hosszadalmas végignézni a listát. Egyrészt ér-
demes lenne egy legördülő menüben választha-
tóvá tenni az oldalankénti találatok számát, más-
részt megoldást kínálna az is, ha még pontosabb 
kereséseket tudnánk végrehajtani a részletes ke-
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reső űrlap segítségével. A könyvek adatlapja 
sajnos tárgyszavakkal, címkékkel nincs ellátva, 
pedig az eredményes kereséshez ez is nagyban 
segítene. Jó volna a könyvleírásokat, tartalmi 
ismertetőket is kereshetővé tenni, mert az oldal 
érdeme, hogy rengeteg kiadványhoz tartozik 
ilyen szöveg, de akkor aknázzuk ki a benne rejlő 
lehetőségeket! 

● A találati listákban a szerzők besorolása helyte-
len, nem követi a szabványt. A külföldi szerzőket 
keresztnév alapján állítja ábécébe, ha pedig va-
lamilyen előtag, titulus is szerepel a név előtt, 
akkor azt veszi alapul (pl.: Prof. Heinz Habel-t a 
P betűnél kell keresnünk.) 

 
Összegzés: Kiváló kezdeményezésnek tartom, 
hogy létrehoztak egy oldalt a webes kereskedelem 
egy kis szegmensére – vagyis a használt könyvek-
re – koncentrálva, és köré építettek egy olyan 
rendszert, ahol a felhasználók külön közvetítői 
díjak nélkül eladhatják a könyveiket vagy megvá-
sárolhatják másokét. Az antikvárium egyedisége, 
karaktere az ismertetők, tudnivalók, szabályok 
megfogalmazásában mutatkozik meg. Annyira 
részletes, jól összefoglalt, körültekintő, közérthető 
és átlátható a tájékoztatás, hogy itt szinte minden 
olyan információt megtaláltam, amelyet hiányolni 
szoktam más hasonló oldalaknál. Az Eladok! me-
nüpont egy mindenki számára egyértelmű ábrával 
szemlélteti az üzleti modellt. Vették a fáradtságot 
és taglalták a postaköltséget is – az aktuális postai 
díjszabást pontosan megadták kg-okra lebontva. 
Tetszik a szabályzat szókimondósága is, mivel 
fehéren-feketén rögzítve lettek a játékszabályok, 
meg vannak húzva a határok. Sok, számomra 
nyilvánvaló dolog is akad köztük, de aki nem 
könyvtáros vagy könyvkereskedő, lehet, hogy 
nincs tisztában ezekkel. (Ilyenekre gondolok pél-
dául: „Fénymásolt könyvek árusítása tilos! (Máso-
lása is!) Szerzői jog sértés!” „A webáruház üzemel-
tetőjének jogában áll figyelmeztetni az eladót, ha 
az túlárazott könyveket tölt fel. Többszöri megis-
métlődés esetén a szolgáltató törölheti a könyve-
ket.”) 
 
Részletes értékelés 
 
Felület, használhatóság, segítség 
● A könyváruház számomra külcsínben nem il-

leszkedik egy elképzelt antikvárium dizájnjához – 
ahhoz túl modern. Viszont nem elég modern ah-
hoz, hogy ráhúzzunk valami divatos, új keletű stí-
lust. Minden nagyon szögletes, a színek nem 
passzolnak egymáshoz. Az erőteljes zöld, a pi- 
 

ros, a mustárszín nincsenek harmóniában (1. áb-
ra). Az viszont tény, hogy ezeken a színeken 
könnyen olvasható a szöveg. (Kivéve a piros be-
tűs felső menüsor.) A betűk megfelelő nagyságú-
ak, jól láthatók. Sajnos a felület terjedelmes részét 
reklámok foglalják el, ami néha igencsak zavaró. 
Például kereséskor, amikor „Nincs a keresési fel-
tételeknek megfelelő könyv.” – ez a fontos mondat 
egy vékonyka helyre van beszúrva két nagy rek-
lámcsík közé. Első pillanatban nem is lehet észre-
venni, hogy üzent nekünk valamit a rendszer (2. 
ábra.) Valószínűsíthető, hogy a webáruház első-
sorban a reklámokból származó bevétellel bizto-
sítja működését. Főleg, hogy az Impresszumban 
külön tömböt kapott a hirdetési képviselet minden 
formájú elérhetőségével, e-mail címmel, telefon-
számmal, míg az üzemeltető adatainál – ami 
számunkra a lényeg lenne – sem e-mail cím, 
sem telefonszám nincs feltüntetve. Levélcímet 
csak regisztrációt követően találtam, miután rá-
jöttem, hogy az Eladói ranglistát vezető kisvandor 
a lapgazda Vándor Katát takarja és az adatlapját 
megtekintve vált hozzáférhetővé az e-mail címe, 
ami lehet, hogy privát? Aki azonban esetleg fi-
gyelmen kívül hagyja a Köszöntő szöveg végén 
található aláírást, még ezt sem fogja megtalálni. 

● A felület öt részre tagolt. A lap tetején vízszinte-
sen helyezkedik el a fő menüsor: Könyvek, Kí-
vánságlista, Eladói ranglista, Eladok!, Tudnivalók 
és Szabályzat. Kattintásra alatta megjelennek a 
menüponthoz tartozó információk a középső pa-
nelben. A menü fölötti részben kap helyet a 
gyorskereső, ahol címben és szerzőnévben lehet 
egyszerű keresést végezni. A bal oldali függőle-
ges panel ad helyet a bejelentkezéshez kapcso-
lódó adatoknak és kínál lehetőséget a böngé-
szésre. A Katalógus menü alatt az Akciós köny-
veink után 15 fő témakör van felsorakoztatva 
ábécérendben. Ha egérrel ráállunk egy témára, 
megjelenik egymás alá listázva a hozzá kapcso-
lódó alosztályok felsorolása. Ha pedig rákattin-
tunk egy bizonyos témára, a középső panelben 
ikonok formájában válnak elérhetővé a tárgykö-
rök. A jobb oldali oszlopban a Híreink és a bemu-
tatkozás után naprakészen sorakoznak az új fel-
töltések adatlapjai, azaz a Legújabb könyveink. 
A felület utolsó egysége a lap alján, vízszintesen 
elhelyezkedő rovat. Ebben tüntették fel, hogy az 
ajánlott böngésző a Mozilla Firefox és a Google 
Chrome, amelyekkel egyaránt jól működik a 
webhely. Néhány közösségi lapra és keresőre 
mutató ikon is helyet kapott itt, és innen érhető el 
az Impresszum is. 
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1. ábra A nyitólap 
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2. ábra Nincs megfelelően kiemelve, ha nem ad találatot a kereső 
 
 
● A felső vízszintes tömbben található a Segítség 

menü, amely gyakorlatilag minden lehetséges 
kérdésünket világosan megválaszolja, a regiszt-
rációs űrlap kitöltésétől a kívánságlista magyará-
zatán át az adatlapunk beállításáig. Viszont a 
felhasználó nem tehet fel kérdést, nem biztosít a 
rendszer semmiféle olyan felületet, ahol észrevé-
teleit, kérdéseit, hozzászólásait megírhatná az 
ember, illetve nincs feltüntetve olyan e-mail cím, 
ahová elküldhetné őket. 

● A regisztráció egyszerű és gyors. Hiányolom, 
hogy nem küldenek megerősítő e-mailt, hanem 
az adatok megadása után azonnal beléphetek, 
így bárki regisztrálhat a nevemben! A rendelés 
folyamata nem bonyolult. Sajnos nincs rá mód, 
hogy a könyvet „polcra” tegyük, vagy valahogy 
megjelöljük későbbi felhasználás céljára. Fontos 
lenne ez például olyankor, amikor egy bizonyos 
könyv különböző példányait, kiadásait hasonlíta-
nánk össze, de mivel a címek nincsenek egysé-
gesítve, lehet, hogy egy kereséssel nem látjuk az 
összes, számunkra releváns tételt. 

● Az oldal kizárólag magyar nyelven érhető el, a 
postaköltség is csak a belföldi árakat határozza 
meg. Érdemes lenne újabb piacot nyitni – leg-

alább a határon túl élő magyarok felé. Az ő pos-
taköltségük feltüntetése gesztusértékű lenne. 

 
Kereső funkciók, találatok 
● Az antikvárium adatbázisa egyszerű és összetett 

keresésre egyaránt kínál lehetőséget. Az egy-
szerű kereső egy szabadszavas mezőből áll, 
ahol a címben vagy a szerző(k) nevében lehet 
gyorskeresést végezni. Az összetett kereső űr-
lapja sajnos nem mindig látszik. A nyitólapon 
szerepel, de ha máshová navigálunk az oldalon, 
eltűnik. Elérési útvonala nem bonyolult, a Köny-
vek menüre kattintva azonnal elérhető, de ezt ki 
kell tapasztalni. A gyorskereső viszont mindig ott 
van a lap tetején, de még jobb volna fixen rögzí-
teni, hogy görgetéskor ne tűnjön el, továbbá egy 
a részletes keresőre mutató ikont is mellé lehet-
ne tenni. 

● A keresőhöz nincs használati útmutató, pedig 
néha igen érdekes, kellemetlen dolgokat produ-
kál. Nincsen minimális karakterszám, amelytől 
elindítja a keresést a rendszer. A beírt kereső-
kérdést eleve csonkoltan kezeli, kis- és nagybe-
tűt nem különböztet meg, ékezetek nélkül is ke-
res. OR kapcsolat nincs a többtagú kereső-
kifejezések között, az AND művelet van beállít-
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va. Érdemes lenne lehetőséget adni a különböző 
logikai operátorok használatára. Pontos kifeje-
zésre az idézőjelek segítségével sajnos nem le-
het keresni, mert ha hozzáírjuk a keresőkérdés-
hez, nem kapunk egyetlen találatot sem. Ha 
nincs eredmény, a program nem nyújt ötleteket, 
hogy hogyan módosítsuk a keresést. A tesztelés 
során észlelt hiányosságok 3. pontjában említet-
tem már, hogy az ékezeteket nem megfelelően 
kezeli a rendszer. Az e-é pár között nem tesz kü-
lönbséget, így sokszor a bőség zavarában nehéz 
kiigazodni a találatok között – főleg azért, mert 
pontos keresésre viszont nincs módunk. Aki kül-
földről használja a keresőt, annak viszont ez a 
módszer inkább előny, de ők vannak kisebbség-
ben. A speciális magyar hosszú magánhangzó-
kat (ő, ű) nem jól kezeli a program: a keresés in-
dításakor azonnal átalakítja a keresőkifejezés-
ben alulvonássá és úgy tekinti, mintha tetszőle-
ges betű állna ott. (Furcsa az a példa is, hogy a 
cím mezőbe beírt petöf keresőkérdésre 34 talála-
tot kapunk, míg a petőf, illetve az ebből képződő 
pet_f esetében 56 találat van. Ennek az a ma-
gyarázata, hogy Petőfi neve néhol hullámos õ-
vel szerepel az adatokban, és ezeket az esete-
ket csak a második keresőkérdés találja meg, 
ahol az alulvonás tetszőleges karaktert helyette-
sít. Hasonló a helyzet az ű betűvel is: e helyett 
gyakran kalapos û áll az adatbázisban.) 

● A részletes keresés űrlapja 8+1 mezőből áll. A 
Kategória elnevezés alatt legördülő menüből vá-
lasztható, hogy mely témakörben kívánunk ke-
resni. A listában a főtémák félkövérrel vannak 
szedve, ezek nem kattinthatók, csak a hozzájuk 
kapcsolódó témakörök. Alapesetben a Minden 
kategória van beállítva. A Cím, Szerző(k), Ki-
adás, Tulaj felhasználóneve mezők szabadsza-
vasak. Ez utóbbi mezőnév kicsit profán. Vagy 
pontot kellene tenni a tulaj után, hogy rövidítés 
legyen, vagy kiírni teljesen a tulajdonos szót. A 
Csak akciós könyvek melletti üres rubrikába pi-
pát tehetünk, ha ebben a halmazban kívánunk 
keresni. Az utolsó két mező a találati lista megje-
lenési sorrendjére vonatkozik, a felhasználó 
egyéni igényei szerint módosíthatja őket. A Ren-
dezés gomb alapbeállításban Cím szerint teszi 
sorrendbe a találatokat, de választható még a le-
gördülő listából a Szerző(k) neve, az Ár, a Feltöl-
tés dátuma vagy az ISBN szám szerinti rendezés 
is. A Sorrend kiválasztásával pedig megadhatjuk, 
hogy a listázás növekvő vagy csökkenő sorrend-
ben történjen. A rendezési lehetőséget gyakran ki 
szokták hagyni a különböző adatbázisokban, 
ezért ez külön dicséretet érdemel, mert a keresés 
színvonalát nagyban javítja. Sikeres regisztráció 

és bejelentkezés után egy újabb legördülő menü-
vel bővül a kereső, mégpedig a Hol keres: Összes 
könyv (ez az alapbeállítás), Saját rendelhető 
könyveim, Eladott és rendelés alatt lévő könyve-
im, Lomtáramban menüpontokkal. Itt egy apró 
egyeztetési hiba van: az előző szókapcsolatokhoz 
igazodva a Lomtáram szó lenne a helyes. 

● Sok helyen csak egyszerű keresőt készítenek az 
adatbázishoz. Az eladomakonyvem.hu részletes 
keresővel is rendelkezik. Ha már részletes, akkor 
viszont érdemes lenne élni még néhány opció-
val, amelyekhez a feltételek adottak vagy be-
építhetők. Javasolnám a könyvek tárgyszavazá-
sát a kategóriákba sorolás mellett, mert ez szű-
kebb találati halmazokat eredményezne. A pél-
dányok adatlapján olvasható könyvleírások, tar-
talmi ismertetők szövegét visszakereshetővé le-
hetne tenni úgy, hogy a keresőmotornak ponto-
san megmondhassuk, mely adatokban, mezők-
ben kívánjuk lefuttatni a keresést. Sok esetben, 
ha nem ismerjük a mű pontos címét, de bizonyos 
rá jellemző kifejezést vagy témát igen, ez hiába 
szerepel a leírásában, nem találjuk meg. Jó pél-
da erre John Keegan „Amerikai polgárháború” 
című könyve. A tartalmi leírásában szerepel, 
hogy hadtörténeti anyag, de ezt nem tudjuk egyik 
kereső rubrikába sem beírni, így csak böngész-
hetünk az ilyen témájú könyvcímek között. 
Azonban hiába választjuk az egyetemes törté-
nelmen belül a hadügy témakört, nem oda van 
besorolva. A sorozatok visszakereshetőségét is 
célszerű lenne megoldani. A felviteli űrlapon nem 
kapott külön helyet a sorozat címe, ezért minden 
felhasználó ad hoc módon tünteti ezt fel. Aki 
élelmesebb, odaírja valahogy a dokumentum cí-
me mellé, aki nem az, annak példánya kimarad 
bizonyos találati listákból. Kiváló példa erre a „Mi 
micsoda” sorozat. A főcím elé/mögé odaírják zá-
rójelben, kettősponttal, kötőjellel elválasztva, 
vagy éppen beépítik a címbe (Mi micsoda Bálnák 
és delfinek) a sorozat címét. Esetleg csak az 
adatlap mellé tett borítóképről látszik, hogy a 
könyv e sorozat tagja. Első körben tanácsos len-
ne a címeket egységesíteni, majd ezután megol-
dani a sorozat kérdését. 

● A találati lista az általunk kiválasztott rendezési 
sorrendben jelenik meg (3. ábra). A keresőkér-
dés nem látszik a lista tetején, de a részletes ke-
resés kitöltött űrlapja ott marad a találatok felett. 
A lista előtt feltüntetik az összes találat számát 
és a navigációs lehetőségeket. Egy oldalon 20 
könyv egyszerűsített adatlapja sorakozik, ezt a 
számot sajnos nem növelhetjük vagy csökkent-
hetjük. Az oldalak között csak kis lépésekben tu-
dunk lapozni, illetve a lista elejére és végére 

 61



Dávid A. – Ternai Z.: Adattármustra. Könyveladó és –cserélő helyek 

ugorhatunk. Korábbi kereséseinket nem tárolja a 
rendszer, csak a böngésző vissza gombját tudjuk 
használni. A találatok megjelenítési módját saj-
nos nem választhatjuk meg (például egyszerű, 
részletes, mozaikos), egyfajta ábrázolásmód 
van: szerző, cím, kiadás, ISBN, ár, tartalom ele-
je, tulajdonos, borítókép, megrendelem! gomb és 
egy link: Tovább a könyv részletes adatlapjához. 

● Böngészésre a webáruház két részén nyílik lehe-
tőségünk. A Legújabb könyveink alatt mazsoláz-
hatunk a legfrissebben feltöltött néhány tétel kö-
zül, illetve a Katalógus 15 főcsoportjának 81 al-
osztályában tallózhatunk. Alapesetben cím sze-
rint növekvő sorrendbe állítja a tételeket a rend-
szer, de több lehetőség szerint is rendezhetjük a 
listát. A főtémák maguk nem kattinthatók, így 
nem derül ki, összesen hány rekordot tartalmaz 
az adott fő témakör, csak az egyes altémákra 
kattintva mutatja a rendszer a találatok számát. 
A nyitólap alján, középen még kapunk egy rövid 
körképet az Akciós könyveinkből, a TOP 10 el-
adók ranglistájából és a Kívánságlista témakö-
rökből. Üdvös lenne még néhány típusú böngé-
szési lehetőség, például szerzőkre vagy kiadókra 
szűkített, vagy akár egy Top 100 könyv. 

 
Tartalom, minőség 
● Az eladomakonyvem.hu online antikvárium az 

értékelésem időpontjában 57 525 könyvet árusí-

tott. A tartalmat 100 százalékban a felhasználók 
alakítják, az ő feltöltéseiktől függ a kínálat. Gyűj-
tőköre széles, gyakorlatilag bármilyen használt 
vagy akár új könyv meghirdethető, de leginkább 
a szépirodalom, a szórakoztató irodalom és a 
tankönyvek vezetik a listát. Régi könyvek, ki-
mondott ritkaságok nem igazán jellemzik ezt a 
webhelyet. A Katalógus alatt ezek a fő témakö-
rök: Alkalmazott tudomány, Általános művek, Fi-
lozófia, pszichológia, Gyermek és ifjúsági, Ide-
gen nyelvű, Minden más, Művészet, sport, Nyelv 
és irodalomtudomány, Régi könyvek, ritkaságok, 
Szépirodalom – magyar, Szépirodalom – világ, 
Társadalomtudomány, Természettudomány, Tör-
ténelem, földrajz és Vallás, egyházak. E főcso-
portokat osztották fel ésszerű alosztályokra. A 
legtöbb mű a Szépirodalom (magyar- és világiro-
dalom egyaránt) alatt van, azon belül is a Re-
gény, próza kategória (3698/5403 kötet), de a vi-
lágirodalmi Krimi, lektűr, romantikus regény szá-
ma is jelentős (2114 kötet). A rangsort a Tan-
könyv, segédkönyv fogalomkör folytatja az Általá-
nos műveken belül 2739 találattal, majd a Gyer-
mek és ifjúsági (világ) csoport következik 1649 
könyvvel, illetve az Alkalmazott tudományokon 
belül a Mérnöki tudományokhoz sorolt könyveket 
is szép számmal találunk (1943 találat). 

 

 
 

3. ábra A találati lista megjelenése 
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● Árképzésük korrekt, az ár általában igazodik a 
könyv tartalmához és minőségéhez. A dokumen-
tum állapotát fel szokták tüntetni, erre külön bevi-
teli mező szolgál az adatlapon. A felhasználó ak-
ciózhatja is eladásra kínált könyveit az erre vo-
natkozó szabályzat betartása mellett.  

● Az oldalon nagy mozgást érzékeltem, a tesztelé-
sem ideje alatt is volt olyan dokumentum, amely-
re újra szerettem volna rápillantani, de már el-
kelt. Az adott témakörök számadatai is minden 
pillanatban változnak. A Legújabb könyveink 
menü alatt is mindig más-más tétel jelenik meg. 

● Érdemes lenne a friss információkat naprakész 
formában a felhasználókhoz eljuttatni, törekedni 
kellene az interaktív kapcsolatra. Például lehetne 
aktualizálni a Híreink rovatot, mert jelenleg csak 
egy hír fut rajta. Vagy előnyös lenne kiépíteni a 
kapcsolatot a nagyobb közösségi felületekkel, 
saját oldalakat létrehozva. (Facebook oldaluk lé-
tezik ugyan, de ott az „olcsó fokhagyma van el-
adó” típusú bejegyzések is megtalálhatók, a rend-
szergazda nem ír friss híreket.) Következő lépés-
ként pedig szerencsés lenne lehetővé tenni a fel-
használók számára a tartalmaik megosztását. 

 
Metaadatok, bibliográfiai információk 
● A könyvek adatlapja kétféle. A találati listán sze-

repel egy rövidebb megjelenítési forma, amely az 

alapadatokat tartalmazza: szerző(k), cím, kiadás, 
ISBN, ár, tartalom eleje, tulajdonos, borítókép. A 
szerző és cím itt egy sorban szerepel. A kiadás-
nál a kiadó és a kiadás éve adatok jelennek 
meg. A feltüntetett ár forintban értendő. A tarta-
lom mező szabadszöveges, a felhasználó kedve 
szerint tölti ki. A legtöbb könyv mellé írnak ismer-
tetőt, mert így könnyebben azonosítható, jobban 
megismerhető és ezáltal eladhatóbbá válik. A 
borítókép elhelyezésével hasonló a helyzet, a 
gyors beazonosítást szolgálja. A jól látható, meg-
felelő nagyságú fényképre kattintva az nagyobb 
felbontásban, új ablakban is megtekinthető. A 
Megrendelem! gomb segítségével már a találati 
listás megjelenítési formánál is megvásárolható 
a könyv, nem muszáj a részletes adatlapra ugra-
ni. Természetesen a leírás végére elhelyeztek 
egy hivatkozást: Tovább a könyv részletes adat-
lapjához, amelyre kattintva érhető el a teljes bib-
liográfiai leírás. Ugyanide jutunk akkor is, ha a 
szerző-cím sorra kattintunk. 

● A könyvek részletes adatlapja a rövidebb leírás-
nál bemutatott adatok mellett kiegészül még né-
hány adattal és hivatkozással (4. ábra). Itt már a 
cím és a szerző elkülönítve szerepel. Kiváló to-
vábblépési, böngészési lehetőségként elhelyez- 

 

 
 

4. ábra Egy könyv részletes adatlapja 
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tek egy hivatkozást a cím mellé: több példány 
keresése, amely gyorsan és egyszerűen össze-
hasonlíthatóvá teszi az adatbázisban szereplő 
összes azonos című tételt. Sajnos fennáll a ve-
szélye, hogy mégsem látunk egyszerre mindent 
a címek egységesítésének már említett hiánya 
miatt. A szerző műveinek keresése nevű hivat-
kozás az író neve mellett szintén kiváló tovább-
lépési lehetőség. A nehézséget itt is az okozza, 
hogy a nevek sincsenek egységesítve. A tarta-
lom itt már végigolvasható a tovább olvasom 
gombra kattintva. Új elemként jelenik meg az Ál-
lapot mező, melyben az eladó leírhatja a doku-
mentum használtságát, ismertetheti külső jegye-
it. A Kategória rubrika megmutatja, hogy téma 
szerint mely fő- és alcsoportba lett besorolva a 
kiadvány. Ez a mező is utalóval ellátott, innen is 
tallózható az adott témakör. A tulajdonos fel-
használónevére kattintva elérhető az illető teljes 
adatlapja. A Feltöltve mező mutatja a könyv 
adatbázisba kerülésének dátumát, a Szállítási 
módok pedig ismerteti a felhasználó által meg-
adott lehetőségeket. 

● Összességében a hasonló profilú weboldalakhoz 
képest bőséges bibliográfiai leírást kapunk, bár a 
nevek és a címek egységesítésének problemati-
káját ki kellene küszöbölni és a sorozatoknak is 
érdemes volna egy külön adatmezőt szentelni. 

 
 
Rukkola Könyvcserélde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Általános értékelés 
 
A Rukkola Könyvcserélde az első hazai közösségi 
könyvcserélő oldal, amelyet 2012. július 10-én 
indított el a három alapító: Kun Gabriella, Kovács 
Adrián, és Cziczlavicz Péter. A szolgáltatás lénye-
ge, hogy a felhasználók felajánlják másoknak 
megunt vagy feleslegessé vált könyveiket, ame-
lyek sikeres átadása után pontokat kapnak. Eze-
kért a pontokért ők is választhatnak mások köny-
veiből, így a művek ingyenesen cserélnek gazdát, 
a kereslet és a kínálat találkozik. Az átadás/átvétel 
személyesen vagy postai úton, esetleg az ún. 

happontokon keresztül történik. A felhasználók 
értékelik egymást, ennek célja az esetleges csalók 
kiszűrése a rendszerből.  
 
Az egyedi vállalkozás a Primus Capital Partners és 
a Metropol „Alap a jövőhöz” pályázatának díját is 
elnyerte, ahol 400 jelentkező közül választották ki 
legötletesebbként a könyvcseréldét. A pályázat 
nyereményét az alapítók az oldal további fejleszté-
sére fordítják. 
 
Az oldal tesztelése során tapasztalt hiányosságok: 
● A keresőnél nincs szűkítési, beállítási lehetőség: 

ez főként akkor lehet probléma, ha túl nagy a ta-
lálati lista, amire a felhasználók számának – s 
ezzel az elérhető könyvek mennyiségének – nö-
vekedésével számítani kell. A túl nagy találati 
halmazban pedig csak böngészni lehet, ezt jó 
lenne elkerülni. Érdemes volna egy összetett ke-
resőt, vagy legalább néhány szűkítési lehetősé-
get, a találati lista további finomítását lehetővé 
tevő funkciót beépíteni a szolgáltatásba. 

● Nincs akadálymentes és mobil változat. Előbbi 
fontos lenne a gyengén látó felhasználók számá-
ra. Ha teljes felületet nem is, de legalább a be-
tűméret változtatásának lehetőségét jó lenne fel-
ajánlani a rászorulóknak. A mobilfelület pedig 
azok számára könnyítené meg a szolgáltatás 
használatát, akik valamilyen hordozható eszkö-
zön szeretnék elérni. 

● Népszerű könyv „happolásával” kapcsolatos 
megjegyzés: Ha elérhetővé válik egy sokak által 
várt könyv, a rendszer egyperces késleltetéssel 
küldi ki az erről szóló értesítéseket a felhaszná-
lóknak a „happolási” igények sorrendjében, sőt, a 
GYIK szerint az esetek 10%-ában – a játék iz-
galma érdekében – nem is veszi figyelembe a 
sorrendet a rendszer. Véleményem szerint ez 
sokaknak – különösen azoknak, akik régóta vár-
nak már egy-egy könyvre – csalódást okozhat 
(több ilyen véleménnyel találkoztam a neten, vol-
tak, akik emiatt törölték is regisztrációjukat). Ta-
lán igazságosabb lenne az egyperces késlelte-
tést hosszabbra (minimálisan fél órára, legalább 
az első 10 helyen álló embernek) beállítani, hogy 
valóban legyen esélye annak, aki régebb óta vár 
már, ám történetesen nem lesi minden percben 
az e-mailjét. E szolgáltatás sikerességének kul-
csa szerintem az elégedettség és a bizalom; az 
a felhasználó fog szívesen könyveket felajánlani 
folyamatosan, hosszabb távon, akinek sikerél-
ménye van a „másik oldalon”, a könyvek meg-
szerzésének területén is. 

 

Honlap: http://rukkola.hu 
E-mail: csapat@rukkola.hu 
Fenntartó: Kun Gabriella, Kovács Adrián, 
Cziczlavicz Péter 
Értékelés dátuma: 2013. október 30. 
Értékelő: Dávid Adrienne 
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Összefoglalva: A rukkola.hu hiánypótló szerepet 
betöltő, nagyszerű vállalkozás, amely összehozza 
az olvasást szerető embereket, és lehetővé teszi, 
hogy lényegében ingyenesen csereberélhessék 
egymás között feleslegessé vált könyveiket. Nyi-
tott, modern szolgáltatás, a kor igényeinek megfe-
lelő technológiák alkalmazásával és szemlélettel, 
mindemellett a hasonló profilú vállalkozások 
együttműködésére is nagyszerű példát nyújt. A 
fent említett hiányosságok közül a felhasználói 
elégedettségre való törekvést emelném ki, ez len-
ne a legfontosabb terület, amelynek fejlesztésére a 
legnagyobb figyelmet érdemes fordítani. 
 
Részletes értékelés 
 
Felület, használhatóság, segítség 
● A szolgáltatás felülete rendezett, logikus felépí-

tésű (5. ábra). Vidám, fiatalos dizájnjával és sajá-
tos, humoros hangvételével rendkívül egyedi. A 
sok grafikus elemnek és az egyszerű magyará-
zatoknak köszönhetően könnyedén áttekinthető, 
értelmezhető. Logója is az egyszerűségre törek-
szik, a mustársárga kör és az átlagos betűtípus 
egysége egyedivé, azonnal felismerhetővé, be-
azonosíthatóvá teszi a vállalkozást. Az oldal 
alapszínei a fehér és a kékesszürke különböző 
árnyalatai, ezt törik meg itt-ott élénkebb színek-
kel, de ízlésesen, így az összhatás nem válik 
harsánnyá. A betűméret többnyire megfelelő, 
egyedül talán a legfelső menüsor esetén túl kicsi, 
ami a gyengén látóknak gondot okozhat. A szol-
gáltatás a leggyakoribb böngészőkön probléma-
mentesen működik. 

● A címoldalon elsősorban a látvány dominál. A 
fejlécben dupla menüsor található, ezek funkció-
ikban lényegesen eltérnek egymástól. A felső 
vezérlősor ugyanis a felhasználóra, míg az alatta 
lévő magára a rendszerre vonatkozó opciókat 
rejti. Ugyancsak a fejlécben lett elhelyezve a 
szolgáltatás keresője, ami a moly.hu API-ját 
használja. A lábléc a könnyebb, gyorsabb eliga-
zodás eszköze: egy logikusan felépített struktúra 
a leggyakoribb funkciók elérését teszi lehetővé 
egyetlen kattintással. Ugyanitt érjük el a rendszer 
használatával kapcsolatos tudnivalókat, találunk 
segítséget, valamint a kapcsolattartás lehetősé-
gei is itt vannak felsorolva. Támogatóként feltün-
tetésre került a MagNetBank logója, továbbá a 
Nalorsgrafika mint az oldal tervezője, de ezeken 
kívül magukról az alapítókról és a fenntartóról 
semmilyen információt nem találunk. A címoldal 
szövegtestét grafikus elemek uralják: egy olvasói 
képekkel telített slider afféle mókás kedvcsináló, 
mottónak szánt mondatokkal, például „a rukkola... 

egy nagy, közös könyvespolc”, „a rukkola... öröm-
forrás”, „a rukkola... könyvet ad a jelződhöz”. Az itt 
elhelyezett bélyegképekre kattintva a fotók a szol-
gáltatás Facebook-oldalára vezetnek el (itt az 
egyes képek nagyobb méretben is megnézhetők). 
A képek közé logóikkal beágyazva kerültek be a 
Rukkola legfontosabb közösségi oldalakon (Face-
book. Twitter, Pinterest, Instagram) való jelenlé-
tének elérhetőségei. A slider alatt látványos info-
grafika mutatja be egyszerűen, közérthetően a 
rendszer működési elvét, a fő tudnivalókat. Végig-
vezet a teljes folyamaton, a könyvek felajánlásától 
kezdve a saját részre kiválasztott könyvek átvé-
teléig. Az oldal alsó régióiban levő paneleken 
néhány listát találunk: a legkeresettebb, legnép-
szerűbb könyvek és kollekciók listáját, továbbá 
pár olvasásra ajánlott weboldalt, blogot, interne-
tes magazint. 

● Nyelvváltásra nincs mód, a webhely magyar 
nyelvű, és elsősorban a magyarul beszélő fel-
használók számára készült. Fontos azonban, 
hogy a szolgáltatás nem ér véget az ország ha-
tárainál. Egyrészt a postázás lehetőségével gya-
korlatilag a világ bármelyik részén élő felhaszná-
ló tud könyvet küldeni és fogadni, másrészt az 
átvételi pontok listájában találunk nem magyar-
országi helységneveket is (pl. Marosvásárhely, 
Székelyudvarhely). Mindemellett talán érdemes 
lenne kapcsolatot keresni más, hasonló profilú 
nemzetközi rendszerekkel is. 

● Az oldalon nézelődni, böngészni és keresni bár-
kinek lehetősége van, részt venni a csereberé-
ben azonban csak azonosított felhasználóként 
nyílik módunk. A bejelentkezés történhet regiszt-
ráció után (kötelezően név, e-mail cím és jelszó 
megadásával), de van lehetőség arra is, hogy 
Facebook-azonosítónkkal lépjünk be a rendszer-
be. A regisztráció során a nem kötelezően kért 
adataink megadásáért „levásárolható” pontokkal 
jutalmaz minket a szolgáltatás. A rendszer más-
féle azonosítóval (pl. Google-account) való belé-
pésre nem ad lehetőséget. 

● A klasszikus súgó funkcióit több, különböző tájé-
koztató tölti be: a már említett címoldali info-
grafika egyszerűen és tömören mutatja be a tel-
jes szolgáltatást. A láblécben a tudnivalók me-
nüpont alatt található gyorstalpaló ehhez képest 
jóval részletesebben mutatja be a rendszert, an-
nak küldetését/filozófiáját, megtaláljuk itt a spe-
ciális és az egyedi kifejezések magyarázatát, to-
vábbá szemlélteti az elérhető funkciók teljes 
spektrumát, ábrákkal illusztrálva a különböző 
részlépéseket is, így a felhasználó valóban teljes 
képet, áttekintést kap a Rukkoláról. Van még egy 
GYIK-menüpont is, ami itt segítség névre hallgat, 
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5. ábra A szolgáltatás nyitólapja 
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és a fej- illetve a láblécből egyaránt elérhető. Itt 
klasszikusan, kérdésekbe szedve vezetnek végig 
minket a rendszeren. Az eligazodást könnyíten-
dő, ezek a kérdések témakörök szerinti fejeze-
tekbe vannak sorolva, továbbá külön keretbe 
rendezve gyűjtötték össze azokat a problémákat, 
amelyek orvoslásához esetleg a fenntartók köz-
vetlen segítsége, beavatkozása szükséges. Ha 
ilyen jellegű gondunk lenne, a megfelelő kérdés-
re klikkelve egy űrlapon találjuk magunkat, ahol 
adataink megadása után lehetőségünk nyílik ar-
ra, hogy a problémát néhány mondatban leírhas-
suk. Ezekkel a szolgáltatás személyzete közvet-
lenül, egyedileg foglalkozik. 

● Mint azt már korábban említettem, a fejléc legfel-
ső menüsora a regisztrált felhasználóra vonatko-
zó menüpontokat rejti. Az ún. happ-méter az ak-
tuális pontjainkat mutatja, amely azt határozza 
meg, hogy választhatunk-e könyvet a kínálatból, 
és itt érjük el az értesítéseinket is. A könyveim 
menüpont alatt találunk meg mindent, ami a 
könyves tranzakcióinkra vonatkozik: a felajánlott, 
folyamatban lévő és elkelt könyveink listáit, kí-
vánságaink regiszterét, valamint a már megszer-
zett művek felsorolását. Ugyancsak itt lehet elér-
ni az értékeléseket, úgy a sajátunkat, mint az ál-
talunk adott bírálatokat. Külön menüpontot kapott 
a meghívás funkció: innen invitálhatunk másokat 
a rendszerbe és itt találjuk meghívottjaink listáját 
is. A nevünkkel fémjelzett utolsó menüpont a 
személyes beállításokat rejti, itt alakíthatjuk profi-
lunkat, követhetjük pontjaink alakulását és vál-
toztathatjuk meg jelszavunkat stb. Ugyancsak itt 
lehet kilépni a rendszerből. 

● A második menüsorban magára a szolgáltatásra 
vonatkozó menüpontok vannak. A könyvek fül 
alatt értelemszerűen a választékra és az igé-
nyekre vonatkozó listákat találjuk, például me-
lyek a legkeresettebb könyvek, a legfrissebb fel-
ajánlások, a legutóbbi tranzakciók, továbbá itt 
lettek elhelyezve a kollekciók regisztere és a 
címkék is. A happontok az átadási/átvételi pon-
toknak a felsorolását rejti, ahol örvendetes mó-
don egyre több határon túli település neve is sze-
repel (s vélhetően ez a tendencia a jövőben to-
vább fog növekedni, ahogy a felhasználók szá-
ma is nő). Az érdekes nevű küzdelem fül alatt 
buzdítást találunk arra vonatkozóan, hogy a 
Rukkolán keresztül „megszerzett” könyveinket 
elolvasás után ajánljuk fel másoknak a rendszer-
ben, mintegy „újrafelhasználva” azt. Nem tudom, 
hogy kapcsolódik-e ez a „küzdelem” szóhoz, ta-
lán más céljuk van vagy lesz a későbbiekben ez-
zel a menüponttal a szolgáltatás tervezőinek. 
Ugyancsak itt érhető el a már említett segítség; a 

közösség link pedig a Rukkola Facebook-
oldalára vezet át. A blog menüpont alatt a szol-
gáltatás webes naplóját, a Salátát találjuk. 

 
Keresőfunkciók, találatok 
● A rukkola.hu mögött a moly.hu adatbázisa áll, 

ami azt jelenti, hogy ha rákeresünk egy könyvre 
a szolgáltatás felületén, a moly.hu API-ja a kere-
sőkérdést a saját adatbázisa felé továbbítja, s az 
esetleges találat(oka)t onnan importálja a Rukkola 
felületére, a találati listába. Amint a Rukkola 
blogján, a Salátán olvashatjuk, az együttműködés 
azért fontos és jelentős számukra, mert időt és 
energiát takarított meg nekik a rendelkezésre álló 
„kész” adatbázis, nem kellett fáradságos munká-
val egy újat építeniük, arról nem is beszélve, hogy 
a Moly adatbázisát az olvasók, a könyveket sze-
rető emberek építik, tehát a célközönség a két 
szolgáltatásban mondhatni, nagyjából azonos, 
vagyis vélhetően azokat a könyveket találjuk 
meg a Moly adatbázisában, amelyeket az embe-
rek olvasnak, keresnek, amelyekre érdeklődés 
mutatkozik. 

● A szabadszöveges kereső a fejlécben kapott 
helyet. Amint a keresőmezőben olvashatjuk, 
szerzőre és címre lehet vele keresni. Összetett 
keresőt nem találunk. A gyorskereső a beírt kere-
sőkifejezést automatikusan csonkoltnak tekinti, az 
ékezeteket figyelmen kívül hagyja (pl. a kerek 
szóra rákeresve a találati listában a kerék szót tar-
talmazó cím is szerepel). Boole-operátorok hasz-
nálatára nincs mód, a beírt kifejezések között au-
tomatikusan AND kapcsolat létesül. 

● Böngészésre az oldal számos részén lehetősé-
günk nyílik. Közvetlenül a keresőablak fölött fel-
kínálja a rendszer a legfrissebb, legutóbb felaján-
lott könyvek, illetve a legkeresettebb művek kö-
zötti nézelődés lehetőségét, de ott vannak a 
könyvek menüpontlistái, illetve a címoldal külön-
féle – fentebb már említett – paneljei is. 

● A találati lista (úgy a keresés, mint a böngészés 
esetében) alapértelmezetten max. 30 tételt jele-
nít meg egy oldalon, az oldalak között előre-
hátra, illetve a lista legelejére és -végére lapoz-
hatunk (6. ábra). A találatok megjelenítésének be-
folyásolására (pl. a tételek száma egy oldalon, a 
külalak megváltoztatása) nincs mód. A lista egyes 
tételeinél a könyv borítóját, továbbá a szerzőt és a 
címet tüntetik fel, valamint azt az információt, 
hogy az adott könyv jelenleg elérhető-e, „happol-
ható”-e a rendszerben (s ha igen, hány példány-
ban), vagy nem – ez utóbbi esetben a teljes tétel 
szürkés színt kap, ezzel is kifejezve, hogy az 
adott mű pillanatnyilag „inaktív”. 
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6. ábra Találati lista 
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Tartalom, minőség 
● A szolgáltatás ötlete nagyszerű, a legtöbb olva-

só, olvasást kedvelő ember otthonában ugyanis 
számtalan olyan könyv gyűlik össze az idők fo-
lyamán, amelyek vagy nem tetszettek, vagy több 
példányban megvannak már, vagy olyanok, hogy 
egyszer érdemes volt elolvasni ugyan, ám még 
egyszer nem fogjuk a kezünkbe venni őket, így 
aztán csak foglalják a helyet a könyvespolcon. 
Miért ne lehetne megválni ezektől a kötetektől 
úgy, hogy cserébe olyan olvasmányokhoz jutunk 
hozzá, amelyek érdekelnek minket? Pontosan 
erre a helyzetre kínál megoldást a Rukkola. A lé-
nyeg tehát, hogy „valódi”, nyomtatott könyvek 
cserélnek gazdát egy virtuális felület segítségé-
vel. A név – rukkola – ötletes szójáték, arra utal, 
hogy a felhasználó „előrukkol” egy könyvvel, me-
lyet „elpasszolna”, s ezt mások „elhappolhatják”, 
vagyis elkérhetik tőle. A fő kifejezések tehát, 
amelyeket ismerni kell: rukkolás = könyv feltölté-
se, happolás = könyv beszerzése, passzolás = 
könyv továbbítása. Az alapszabály, hogy három 
happolt könyvre legalább egy passzolásnak kell 
jutnia, továbbá, hogy minimum 5 pontja kell, 
hogy legyen annak a felhasználónak, aki hap-
polni szeretne. Egy passzolás – vagyis a felaján-
lás, majd a sikeres átadás – után a felhasználó 
minimum 5 pontot kap, tehát pontokat gyűjteni 
könyvek felajánlásával és továbbpasszolásával 
lehet. 

● A Rukkolán a teszteléskor 66 827 könyv volt elér-
hető. A felhasználók számáról nem találtam ada-
tot, csak egy olyan információt, miszerint az indu-
lás óta 851 071 happolás történt a rendszerben. 
Mindkét adat igen nagy szám, különösen annak 
fényében, hogy csupán bő egy éve működik az 
oldal. A szolgáltatás népszerűségét jelzi az is, 
hogy jelenleg közel 40 településen (külföldön is!) 
123 happont (átadási/átvételi pont) működik, s 
számuk folyamatosan növekszik. 

● A tartalom nagyon vegyes. Nem meglepő módon 
a legkeresettebb könyvekhez igen nehéz hozzá-
jutni: adatlapjukon láthatjuk, hogy sokan happol-
nák ezeket, miközben nem áll rendelkezésre 
szabad példány. Azok a felhasználók, akik felvet-
ték kívánságlistájukra az adott könyvet, abban az 
esetben, ha valaki „előrukkol” egy példánnyal, 
értesítést kapnak, és közülük a leggyorsabb 
„happolhatja” a művet. A legnépszerűbb, legke-
resettebb művek értéke nagyobb (természetesen 
nem tartalmi szempontból), ezek rukkolásával és 
passzolásával több pontot gyűjthetünk. 

● A legkeresettebb és legnépszerűbb könyveket 
tartalmazó listákat megvizsgálva láthatjuk, hogy 
ezek a művek elsősorban a szórakoztató iroda-

lom és a szépirodalom kategóriáiból kerülnek ki. 
A folyamatosan növekvő felhasználói létszámnak 
köszönhetően a könyvek kínálata is színesedik, 
gyakorlatilag minden kategóriában szép szám-
ban találunk könyveket. Kiemelten fontos lehet a 
tankönyvek, szakkönyvek területe – a szolgálta-
tás egyfajta használt tankönyv-csereberélőként 
is funkcionálhat, amelynek a hagyományos bör-
zékhez képest az az előnye, hogy nincsen tér-
hez-időhöz kötve, az internetadta előnyöket ki-
használva gyakorlatilag ezektől függetlenül egy-
másra találhat a kereslet és a kínálat. 

● Ingyenes tranzakcióknál fontos kérdés a meg-
bízhatóság, hogy tejesíti-e a partner a vállalását, 
elküldi/átadja-e a könyvet, és valóban azt a 
könyvet adja-e át, amelyet meghirdetett – ez na-
gyon fontos tényezője a rendszerrel kapcsolatos 
elégedettségnek. A csalók kiszűrésére való tö-
rekvés eszköze az értékelőrendszer; csere ese-
tén mindkét partner értékeli a másikat és a lezaj-
lott – vagy meghiúsult – tranzakciót. Az értékelés 
háromféle lehet, jófej – ez a legpozitívabb visz-
szajelzés, oké – semleges, minden rendben 
ment, lófej – negatív értékelés. A felhasználók 
kapott értékelései publikusak, ezért érdemes ar-
ra törekedni, hogy csak pozitív visszajelzéseket 
gyűjtsünk, továbbá ajánlott a reménybeli partner 
értékeléseit is megnézni, mielőtt cserébe bonyo-
lódnánk vele – így kisebb eséllyel csalódhatunk. 

● A Rukkola elsősorban közösséget épít, s mint 
ilyen, nagyon friss, nyitott, jelen van a virtuális 
térben – ez fontos is, hiszen ez a záloga annak, 
hogy minél több emberhez eljusson, növelve az 
oldal felhasználóinak és egyúttal az elérhető – 
happolható – könyvek számát. A már említett, 
moly.hu-val való együttműködésen túl igen élénk 
a népszerű közösségi oldalakon való jelenléte is. 
Hivatalos blogján, a Salátán pedig a legfrissebb 
híreikről, fejlesztéseikről, játékaikról, irodalmi vo-
natkozásaikról olvashatunk (7. ábra). 

 
Metaadatok, bibliográfiai információk 
● A könyvek adatlapjain csak a legminimálisabb 

könyvészeti adatokat találjuk: a könyv címét és 
szerzőjét, illetve egy rövid tartalmi ismertetőt – 
mindezeket szintén a moly.hu-ról –, valamint azt, 
hogy mely kollekció(k)ba lett besorolva, és a mű 
címkéit (8. ábra). Ha több adatra vagyunk kíván-
csiak a műről, egy kattintással (a „További infor-
mációk, értékelések és idézetek a moly.hu-n...” 
feliratra klikkelve) a Moly-on találjuk magunkat, 
ugyanezen könyv weboldalán. A Rukkola adat-
lapján a könyv csereberéjével kapcsolatos infor-
mációk vannak feltüntetve, itt ugyanis ez a leg-
fontosabb: hány pontot kaphatunk a mű rukkolá-
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sáért és passzolásáért, hány pontért happolhat-
juk azt, továbbá a könyv „történetét” a rendszer-
ben, vagyis hogy hányan rukkolták/happolták 
már, és esetleg hányan várnak rá. Itt is láthatjuk, 

hogy milyen gyümölcsöző tud lenni az együttmű-
ködés a hasonló, egymást funkcióikban kiegészí-
tő szolgáltatások között. 

 

 
 

7. ábra Saláta – a Rukkola blogja 
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8. ábra Egy könyv adatlapja 
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● A kollekciók kifejezés a szerkesztőség által lét-
rehozott gyűjteményeket takarja. Az értékelés 
készítésekor 55 tematikus, szubjektív összeállí-
tású (pl. albumok, drámák, filmek) és 11 „egyéb” 
témájú (pl. ajánlott könyvek, Könyves blog: 2012 
legjobb könyvei, Rukkarácsony) gyűjteményt ta-
lálunk. A gyűjteménylista mellett fel van tüntetve 
az is, hogy hány könyv lett besorolva az egyes 
kollekciókba. 

● A művek címkékkel (tárgyszavakkal) is el vannak 
látva. Az sajnos sehol nincs feltüntetve, hogy a 
címkézést ki végzi. Felhasználóként nincs mó-
dunk a címkézésre, és a moly.hu-s adatlappal 
összehasonlítva, bár van ugyan átfedés egy-egy 
mű tárgyszavai között, ám a Moly-é több, bősé-
gesebb. A teljes címkegyűjteményt elérhetjük a 
láblécből, abc-szerint rendezve, és azt is feltün-
tetik a szavak/kifejezések mellett, hogy az adott 
címkét hány mű kapta meg. 

Beérkezett: 2013. XI. 7-én. 
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Egy könyvritkaság a helyére került 

„Kedves Barátaim és Kedves Kollégák! 
 
Örömmel „jelentem”, hogy egy gyöngyszemre leltem, amit a matematikatörténeti és művelődéstörténeti közösség ér-
deklődéssel fogadott, és kérlek, engedjétek meg, hogy a hírt Veletek is megosszam! 
 
Bő egy hónappal ezelőtt, november 8-án [2013] hivatalos voltam egy kolozsvári hagyományteremtő rendezvényre, a 
Bolyai vacsorára. Véletlen – vagy a sors keze van a dologban? – aznap délután sikerült rátalálnom egy matematikatör-
téneti ritkaságra, egy kis antikváriumban. A könyv önmagában is érdekes, 1817-ben kiadott Köteles Sámuel: Az erköl-
csi filosofiának eleji c. könyve, de az ami igazán érdekessé teszi az, hogy van benne egy tulajdonosi bejegyzés, a 15 
éves Bolyai János sajátkezű tulajdonosi bejegyzése (Bolyai Jánosé) és a bejegyzés dátuma 1817. november 12. után 
a kissé archaikus ízű sor tudatja Kinek symboluma – és ezt követi egy, az adott korban igen népszerű Horatius idézet, 
mintegy mottó. A könyv tulajdonosaként Bolyai János annak legutolsó oldalán ismét bejegyezte nevét: Bolyai Jánosé. 
 
A történet azóta több verzióban napvilágra került, ezeket a forrásokat idemásolom, ha valakit érdekel, fellapozhatja. A 
kötet felértékelését jórészt egy kolozsvári újságíró, Szabó Csaba végezte, akinek átadtam a megtalált könyv adatait, 
mivel nekem sajnos már másnap vissza kellett érnem egy budapesti konferenciára, … Szabó Csaba rendületlenül 
tájékoztatott, és a történet szerencsés véget ért, az RMDSZ (Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége), annak 
kolozsvári vezetősége előteremtette a pénzt a kötet megvásárlására – nem kis összegről, 700 euróról volt szó –, és 
azóta átadták ajándékként a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítványának. Az első híradások december 2-án jelentek 
meg:  
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/21672-bolyai-janos-altalalairt-konyvet-adomanyoz-az-rmdsz-a-teleki-tekanak, 
ezt több forrás átvette, talán még a Borsod On-line is. Szabó Csaba tárgyilagosan és részletesen beszámolt róla a 
kolozsvári TV-ben: https://www.youtube.com/watch?v=DMT6tbAmxAs, és az átadásról Bodolai Gyöngyi, közöl egy 
cikket a marosvásárhelyi Népújság december 13-i, pénteki számában, *Egy könyvritkaság a helyére került*: címmel: 
http://www.hhrf.org/nepujsag/13dec/13nu1213t.htm
… 
Dr. Péter Körtesi 
Institute of Mathematics 
University of Miskolc” 

Pintér László 
nyugdíjas könyvtáros 

 

 72 

mailto:zita-6@freemail.hu
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/21672-bolyai-janos-altal
https://www.youtube.com/watch?v=DMT6tbAmxAs
http://www.hhrf.org/nepujsag/13dec/13nu1213t.htm

