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Felbecsülhetetlen értékű 
videotékával bővült a székely-
udvarhelyi városi könyvtár 
helytörténeti gyűjteménye: 
a helyi televízió régi kazetta-
kollekciója számos izgalmas, 
érdekes történetet rejthet, az 
anyag feldolgozása azonban 
évekbe telik majd.

 » KOVÁCS ESZTER

H ozzájutott a D3 televízió hír-
adóinak gyűjteményéhez 
a székelyudvarhelyi városi 

könyvtár, az ömlesztett kazet-
tákból álló kollekcióból elsőként 
– véletlenszerűen – egy 2004 ja-
nuárjában készült híradósoroza-
tot ragadtak ki, amelyet megosz-
tottak közösségi oldalukon. Az 
archívum azonban rendezetlen, 
egyelőre azt sem tudni, hogy a 
székelyudvarhelyi televízió alapí-
tásáig, 1994-ig nyúlnak-e vissza a 
felvételek – mondta Szőcs Endre. 
A városi könyvtár igazgatója sze-
rint a gyűjtemény egy része még 
a régi Ati-Beta televízió idejéből 
is származhat. Viszont ez nem 

ADATBÁZIS KÉSZÜL, A NAPOKBAN ELKEZDŐDÖTT A D3 TELEVÍZIÓ HÍRADÓINAK DIGITALIZÁLÁSI FOLYAMATA

Visszanézhető lesz Udvarhely mozgóképes múltja

A könyvtár közösségi oldalán nemrég egy 2004-ben készült híradósorozatot mutattak meg 

 » Mindegyik 
kazettán legalább 
egy tucat híradó 
van, ezeket fel-
szabdalva vezetik 
be a rendszerbe.

derül ki, mert a kazetták elég kevés 
információt hordoznak, az úgyne-
vezett műsorlapok pedig elvesztek, 
ilyen formában nem tudják beazo-
nosítani, hogy melyik kazettán mi 
lesz, tehát egyenként végig kell 

nézni azokat. A könyvtár vezetője 
úgy becsüli, ha két személy teljes 
munkaidőben a felvételek feldol-
gozásával foglalkozna, akkor is leg-
alább két évbe telne a teljes anyag 
digitalizálása. A könyvtárnak jelen-

leg nincsen erre kapacitása, ezért 
az elképzelés szerint a lakosságot 
is bevonják a folyamatba: az intéz-
mény Facebook-oldalán közzéteszik 
a helytörténeti szempontból fontos, 
magazinos híradós anyagokat, és 
arra kérik az székelyudvarhelyieket, 
ha ismerik a felvételen szereplőket, 
vagy a bemutatott eseményekről 
tudnak részleteket, akkor azt jelez-
zék az intézménynek.

A napokban elkezdődött digita-
lizálási folyamattal párhuzamosan 
ugyanis adatbázis készül: minde-
gyik kazetta legalább egy tucat hír-
adót tartalmaz, ezeket felszabdalva 
vezetik be a rendszerbe, a kísérő 
információkkal együtt, így minden 
híradó egyénileg visszakereshetővé 
válik. „Többéves munka előtt ál-
lunk. Mivel magam is dolgoztam a 
tévénél, ezért tudom, hogy nagyon 
sokan hoztak el onnan kazettákat, 
tehát hiányos az archívum” – fogal-
mazott a könyvtárigazgató. Hozzá-
tette, ugyanakkor a kazettákat nem 
a legideálisabb körülmények között 
tárolták, tehát bizonyára lesznek 
olyanok, amelyeket nem tudnak 
majd használni, de mindezek elle-
nére felbecsülhetetlen értékű gyűj-
teményhez jutottak.
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 » KRÓNIKA

É letének 89. évében meghalt 
Kárpáti János Széchenyi-díjas 

zenetörténész, nemzetközi hírű 
Bartók-kutató – tudatta a család 
szombaton az MTI-vel. Kárpáti Já-
nos a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem címzetes egyetemi tanára, 
negyvenöt éven keresztül a Zenea-
kadémia könyvtárának igazgatója, 
szakmai megújítója volt. Munkássá-
gának zenetörténeti tágasságát jel-
lemzi, hogy egyik legkorábbi könyve 
Arnold Schönbergről szól, utolsó na-
gyobb munkája pedig Mozart leve-
leinek hatszáz oldalas válogatása. 
Foglalkozott kortárs zeneszerzőkkel 
és rendezte-szerkesztette a magyar 

zenekultúra ezer évét bemutató ki-
állítást és kiadványt – olvasható a 
közleményben.

Hatalmas, gazdag életművéből két 
témakör kiemelkedik: egyrészt az 
analitikus szemléletű Bartók-kuta-
tás, melynek nemzetközi hírű szak-
tekintélye volt (Bartók kamaraze-
néje, Bartók-analitika), másrészt az 
európai zene Ázsiából nyert gazda-
godásának – mítoszkutatásra épülő, 
kultúrákon átívelő – megközelítése 
(Kelet zenéje, Tánc a mennyei bar-
lang előtt).

Kárpáti János 1932. július 11-én 
született Budapesten. 1957-ben és 
1958-ban a Magyar Rádió szerkesz-
tője, majd a Hanglemezgyártó Vál-
lalat zenei rendezője volt, 1961-től a 

Zeneművészeti Főiskola könyvtár-
vezetője, 1971 és 2005 között könyv-
tárigazgatóként dolgozott, címzetes 
egyetemi tanár volt. 1985 és 1990, 
majd 1996 és 2000 között az MTA Ze-
netudományi Bizottságának elnöke, 
majd tagja volt. 1980 és 1986 között 
a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szö-
vetségének alelnöke, 1968-tól a ze-
netudomány kandidátusa, 1995-től 
doktora volt.

Munkássága elismeréseként 1971-
ben Erkel Ferenc-díjat kapott, 1994-
ben elnyerte a Magyar Alkotómű-
vészek Országos Egyesületének 
nagydíját, 1996-ban az Amerikai 
Liszt Társaság díját, 2005-ben az Eöt-
vös József-koszorút. Ugyancsak 2005-
ben Széchenyi-díjjal tüntették ki a 
zenetudomány élvonalában rendkí-
vüli jelentőséggel bíró publikációi-
ért, különös tekintettel Bartók Béla 
műveinek és alkotói módszerének 
megvilágosító elemzéseiért, vala-
mint a távol-keleti zene kutatásában 
elért eredményeiért.

Jelentősebb művei: Domenico 
Scarlatti (1959), Arnold Schönberg 
(1963), Muzsikáló zenetörténet II., 
IV. (1965, 1973), Bartók vonósnégye-
sei (1967, angolul is), Bartók kama-
razenéje (1976, angolul, japánul is), 
Kelet zenéje (1981), Tánc a mennyei 
barlang előtt (1998), Szőllősy András 
(1999), Bartók-analitika (válogatott 
tanulmányok, 2004), Képes magyar 
zenetörténet (szerk., 2004), Beszél-
getések Szőllősy Andrással (2005). 
Emellett magyar és idegen nyelven 
számos tanulmányt írt Bartók Bélá-
ról, a 20. századi zene problémáiról, 
a kortárs magyar zeneszerzők műve-
iről, valamint a japán hagyományos 
zenéről.

Elhunyt Kárpáti János zenetörténész, Bartók-kutató

 » Hatalmas, 
gazdag életművé-
ből két témakör 
kiemelkedik: egy-
részt az analitikus 
szemléletű Bar-
tók-kutatás, mely-
nek nemzetközi 
hírű szaktekinté-
lye volt, másrészt 
az európai zene 
Ázsiából nyert 
gazdagodásának 
megközelítése.

A zenetudomány élvonalában rendkívüli jelentőséggel bíró publikációiért is díjazták Kárpáti Jánost

Elindult a nevezés 
a fi lmes szemlére

Idén is korábban rendezik meg a 
marosvásárhelyi 29. Alter-Native 

Nemzetközi Rövidfi lmfesztivált, 
amelyre elkezdődött a fi lmek nevezé-
se – közölték a szervezők. A Magyar 
Demokratikus Ifj úsági Szövetség 
(MADISZ) által rendezett fesztivált 
már tavaly is korábban rendezték meg 
a koronavírus-járvány miatt. Mivel 
nem tudható, hogy az idén miként 
alakul a járványhelyzet, és milyen 
szigorítások lesznek vagy maradnak 
érvényben az év második felében, a 
hagyományosnak számító november 
eleje helyett szeptember 29. és október 
3. között tartják meg a fesztivált. A 
tervek szerint a szemle visszatér a 
marosvásárhelyi Kultúrpalotába. Ha a 
járványügyi intézkedések nem teszik 
lehetővé a fi lmfesztivál beltéri meg-
szervezését, az elmúlt esztendőhöz 
hasonlóan a marosvásárhelyi Nyári 
Színház fog helyet adni a vetítések-
nek, ezért tűzték ki a korábbi idő-
pontot. A fi lmek nevezése múlt héten 
elkezdődött, a szervezők augusztus 
1-jéig fogadják a kisjátékfi lmeket, 
animációkat, dokumentumfi lmeket és 
kísérleti fi lmeket.

A fesztiválnak nincs nevezési díja. 
A fi lmekre vonatkozóan téma- és 
műfaji megkötés sincs. A szemlére 
benevezett alkotásoknak a következő 
feltételeknek kell megfelelniük: 2019. 
január 1. után készültek és időtarta-
muk ne haladja meg a 30 percet. A 
szervezők felhívják a fi gyelmet arra is, 
hogy minden fi lmhez külön benevező 
lapot szükséges kitölteni. 

A beérkezett fi lmek megtekintése 
után előzsűri dönt a kategóriáktól 
független versenyprogramban való 
részvételről, vagy a kiegészítő prog-
ramban való bemutatásról. (B. L. J.)




