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Maok, Ja s
A TÁTÍRÓGÉP MEGGYORSÍTJA A KŐNYYTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉST

ÉS A TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLATOT

A távközlési eljárások a világ valamennyi 
könyvtárát egyetlen könyvtárellátó-hálózat
tá kapcsolhatjak össze0 A Philadelphiai kör
zet kísérleti területül szolgál erre a eél- 
ra0

1957. október 14-én kezdte meg a Philadelphia Union Library Cata- 
logue /Philadelphiai Központi Könyvtári Katalógus/ a könyvtárközi köl
csönzésre vonatkozó kérések távirógép utján való közvetítését. Ennek a 
könyvtárközi kölosönzőszolgálatnak kezdeti szakasza bizony szerénynek 
mondható. Túl korai lenne még eredményességének bizonyítására komoly 
statisztikai adatok utján kísérletet tennie Helyénvaló azonban, hogy 
már most ismertessük ezt a munkát, és hogy rámutassunk a későbbi fejlő
désre való kihatására,, „ „. 0 „ .

Térjünk azonban mindjárt a tárgyra. A Philadelphiai Központi Kata
lógus célkitűzése és programja jól ismert az amerikai könyvtárosok 
előtte Röviden megfogalmazva az a feladata, hogy valamennyi 149 tag
könyvtár állományáról a terület anyagát felölelő cédulakatalógussal 
rendelkezzéke A tag-könyvtárak - az évi tagsági dij és annak kötelezett
sége fejében, hogy állományukról folyamatosáé tájékoztatást adnak - az
z a l  a  joggal bírnak, hogy a Központi Katalógushoz korlátlan száma köl
csönzési kérést közvetithatnéko A tag-könyvtárak nagyjából két csoport 
ya oszlanakg szakkönyvtárakra - ideértve az ipari és orvosi könyvtára- 
kát la - és általános jellegű könyvtárakra. Bár ezek a könyvtárak azon 
® kerületen vannak szétszórva, amelyet nagyjából Middle Atlanti® States 
/Közép A t l a n t i  Á l l a m o k , ' - k á n t  t a r t a n a k  nyilván, mágia - mint ahogy a
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Philadelphiai Központi Katalógus név is utal rá - a központ szarepét be
töltő Philadelphia város körül tömörülnek. Ez a központ körüli elhelyez
kedésük természetszerűleg a hagyományos távközlési eljárások - telefon 
és távirat - alkalmazását irta elő számukra*

Amint majd a későbbiek sorén látni fogjuk, a távirőgép-berendezést, 
amelyre ezentúl TWX /Te letypewriter Exchange Service « Távirógáp Gsere- 
központ/ rövidített alakban fogunk hivatkozni , bizonyos vonatkozásban ha
tározott előnnyel bir a Központi Katalógus programjának végrehajtása te
kintetében. ..... A TWX üzenetváltás - ha legegyszerűbb megfogalmazását 
próbálnék adni - tulajdonképpen telefonbeszélgetés, nyomtatott formában* 
Maga a berendezés olyan átalakított Írógépből áll, amely a telefonáram
kör mindkét végén egyidejűleg percenként kb. 60 szónyi sebességgel gépel. 
A nemzeti TWX hálózat ezidőszerint kb. 40 000 előfizetőből álig az előfi
zetők mindegyike bármely más előfizetőt úgy hívhat fel, hogy készüléke 
utján egyszerűen kapcsolatot teremt a helyi kapcsolóközponttal. Az előfi
zetők hívószámát tartalmazó névjegyzéket évenként teszik közzé. Itt az 
Amerikai Egyesült Államokban a legtöbb előfizető üzleti oég és ipari vál
lalat. Mivel pedig az üzletemberekről nem lehet állítani, hogy nagyon 
gondatlanok lennének pénz dolgában, ebből azt a következtetést vonhatjuk 
le; a TWX alkalmazását hatásosnak és eredményesnek ismerték fel*

A Philadelphiai Központi Katalógus működése tekintetében tehát ez a 
berendezés két előnyt jelents egyfelől a telefonbeszélgetés gyorsaságát 
a táviró utján küldött üzenetek írásbeli pontosságával párosítja, más
részt pedig - mivel kétoldali gondolatközlést tesz lehetővé - ugyanazt 
a rugalmasságot biztosítja, akárcsak a telefonberendezés, hisz* bármely 
két olyan hely, amely a berendezéssel rendelkezik, beszélgetést folytat
hat egymással.
Meglepően alacsony költség

Mielőtt azonban tovább mennénk, két téves felfogást kell a TWX mű
ködésével kapcsolatban eloszlatnunk. Mindkét felfogás igen közkeletű és 
meglehetősen felületes. Elsősorban is, a TWX berendezés nem azonos a táy- 
irőberendezéssel. Valójában az a helyzet, hogy hasonlóságuk osak annak a 
papírfajtának a színére korlátozódik, amelyre az üzeneteket a berende
zés rányomtatja. ...... Amint erre már a fentebbiek során utaltam, a
TWX berendezés a beszélgetés előnyével búr, - a távíró ilyen előnnyel nem
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rendelkezik. Ezenfelül a TWX üzembentartásával kapcsolatban felmerülő 
költségek alapja a felhasznált idő mennyisége, nem pedig az üzenetnek 
szavakban kifejezhető hosszúsága. Másodsorban, széles körben elterjedt 
tévhit, hogy a TWX nagyon költséges berendezés. Eszel szemben a valóság 
az, hogy kevésbé költséges, mint a telefon* PannsyÍvaaniábatt egy üzleti 
magántelefon előfizetési dija havonként 11,25 dollár. Ezzel szemben a 
tdv-irógép /amelynek valamennyi vonala magánvonal/ előfizetési dija ha
vonként 11 dollár. Ezenfelül, a telefon és a TWX díjszabása távolsági 
beszélgetések tekintetében kb. 100 mérföldnyi távolságig szinte teljesed 
azonosj nagyobb távolságok esetén viszont a TWX díjszabása a kettő közül 
egyre olcsóbbá válik. Egy Philadelphiában lefolytatott Denver-i telefon
beszélgetés 2,5 dollárba kerül, ugyanennek a dija TWX berendezéssel mind
össze. 1,6.5 dollár*

Ennyit a berendezés gépi vonatkozásairól. Feltehető már most a kér
dés, miért van egyáltalában szükség könyvtári viszonylatban távirógép 
berendezés alkalmazására. Kétségtelen, hogy a Központi Katalógusnak mint 
tájékoztatás-közvetitő központnak nincs szüksége a közlés terén gyorsa
ság biztosítására. Valójában az is a helyzet, hogy a távirőgép-szolgálat 
rendszeresítésének főmozgatója a Lehigh Egyetem Könyvtára volt, amely 
Philadelphiától 60 mérföldnyi távolságra fekszik Bethlehembeh /Pennsyl
vania// , A javaslat azért hangzott el részünkről, mert a Lehigh Egyete- 
fflett úgy éreztük* a kutatómunka ellátására irányuló Igyekezetünk nem ré
szesült olyan kiszolgálásban, mint amilyenre szüksége volt és mint ami
lyent megérdemelt volna. Be ezenfelül azt is láttuk, hogy azok a könyv
tárak, melyeknek könyveket kölesöaöztünk, szintén sokkal gyorsabb ki
szolgálásban részesülhetnének gyűjteménye lak részéről, mint amilyenben 
eddig részesültek. Mert mi is az ilyen kölcsönzések szabványos menete?

•Az olvasó eljön hozzánk könyvtárközi kölcsönzésre irányuló kérésé
vel, mondjuk, május 15-én. Mi az illető könyv helyének megállapítására 
vonatkozó kérelmünket postai levelezőlapon még aznap, tehát május 15-éis 
továbbítjuk a Philapdelphiai Központi Katalógushoz. Normális körülmények 
között ez a levelezőlap a Központi Katalógushoz 16-án érkezik meg s Így 
a válasz postára való adására 18-án kerül sor. Gyakran előfordul azonban, 
hogy Philadelphia nem tudja megjelölni azt a helyet, ahol a könyv megkap
ható. Ez azután annyit jelent, hogy a folyamat megismétlődik Lehigh és 
aauttal a Líbrary of Gongress Nemzeti Központi Katalógusa között. A jelen
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esetben tehát az ujragépelt kérelem Washingtonba 20-án vagy 2l-én fog 
megérkezni, s az erre adandó válasz a keresett könyv helyének megjelölé
sével kb, május 23-áh érkezik Vissza Bethlenembe. jelzett idó'menet 
azonban minden vonatkozásban optimális körülményeket tételez fel; nem 
ékelődtek közbe sem hétvégek vagy ünnepnapok, sem betegség s természete
sen hófúvás sem. 3 a 8 nap elteltével még mindössze csak a kérdéses 
könyv fellelhetőségének helyével vagyunk tisztában. Ha mármost TWX bér
rendezést alkalmazunk, akkor ez a ö vagy 9 napos folyamat egy órára zsu
gorodik össze. Sőt, ha véletlenül az illető kölcsönző könyvtár is bele
tartozik a távirógép hálózatba, akkor ezen az utón terjeszthetjük elő 
kölcsönzésre irányuló kérésünket. Természetesen ez az egész rendszer for
dított irányban is éppen ilyen jól működik, mint ahogyan erről az a né
hány könyvtár, amelyiknek van TWX berendezése, már meg igy győződhetett. 
Mindehhez hozzá szeretném még azt is tenni, hogy a távirógépen továbbí
tott üzenet valami sajátos sebesség-lélektani tünetet vált ki: sokkal 
gyorsabb figyelemben részesítik, mint a postai küldeményt.

A gyorsasági tényezp volt tehát az, ami bennünket a Lehigh Egyete
men elindított. Erre természetesen azt lehetne mondani, hogy az a 8 napi 
időtartam a posta utján nem is olyan rossz eredmény. Valóban nem is - de 
csak legfeljebb 1858-ra vonatkoztatva. De hát a kutatás - ideértve mind 
az általános, mind pedig az ipari jellegű kutatást - valóban oly óriási 
léptekkel haladt azóta előre? Meggyőződésem szerint, igen, legalábbis 
ami a természettudományokat és a technikát illeti, h gyorsaság fogalmát 
egyébként is annak a nehezen megfogható kérdésnek szemszögéből kell vizs
gálnunk, hogyan használják fel a kutatók a nyert tájékoztatást problémá
ik megoldásához. Lehigh-ban - anélkül, hogy igényt tartanánk Ralph Shaw 
és munkatársai ilyenirányú munkájának megközelítésére - arra a tapaszta
latra jutottunk, hogy a természettudományokkal, a technikával és a tár
sadalomtudományokkal foglalkozó kutatók általában véve a könyvtárközi 
kölcsönzés utján kért anyagnak három napon belül való megérkezésére szá
mítanak. Ezzel szemben a humán tudományok területén működő kutatók haj
landóknak mutatkoznak akár egy heti várakozásra is. Mindenesetre mi tisz
tában vagyunk azzal, az öntudatos könyvtáros elborzadna arra a gondolat
ra, hogy belső könyvforgalma terén ehhez hasonló késedelemmel dolgozzék. 
Arra is rájöttünk, hogy a TWX berendezésben alkalmas eszközt találtunk 
a meglévő kutatószolgálat jelentős javítására. Hozzá fcelX még tennünk.
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hogy kétségen felül áll az a jóindulat, amellyel ilyen vonatkozásban 
könyvtárunk találkozott*
Rendkívüli egyszerűsítés az eljárásban

Alig indultunk meg a távirógép berendezés utján való szolgálattal, 
a Központi Katalógus tisztviselőkara még egy másik előnyre is rájött* 
Mint azt már fentebb említettem, a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó 
kérések javarésze helybeli cégektől és iskoláktól telefonon fut be hoz
zájuk. A közlésnek ez a módja felveti azt a problémát, milyen fokú pon
tosságot lehat a szerző és a címleírás szóbeli közlése és átírása utján 
biztosítani, nem szólva a kötetek számáról és a lapokra vonatkozó hivat
kozásokról. Bizonyos esetekben, különösen, ha idegen nyelvű müvekről van 
szó, ez a probléma nagyon súlyossá, megoldása szinte lehetetlenné válik. 
Próbáljuk meg például távbeszélőn a kővetkező üzenetet leadttií

"Banske videnskabernes selskab, Copenhagen.
Selskab skrifter. 2. Naturvidenskabélig og 
mathematisk afdeling. ser. 8, v. 5, no. 2.
Orla-Jensen, S. The laetic acíd baeteria.
1942".

Az ilyen jellegű közlés - ha kísérlet céljából megpróbáljuk további 
tani - két gyakorlott könyvtáros számára a közlésnek orális utón való 
igazolásával s lebetüző kiigazítás céljaira 6 megszakítással telefonon 
2 pere és 45 másodpercnyi időt vesz igénybe. Ugyanennek a referenoe-ké- 
resnek géppel való leírása kb. 45 másodperc alatt megy végbe. A személy
zet idejében elért ilyen mérvű megtakarítás, továbbá a bizonyság afelől, 
hogy a elmet pontosan sikerül leírni, döntő befolyással volt a központi 
katalógus személyzete véleményének kialakítására. Zárójelben megemlíthet 
jük még azt is, hogy bár egyáltalában nincs szükség táviróstilus alkalma 
zására, mégis sikerül némi időmegtakarítást is biztosítani,ha az általá
nosan használt kifejezéseket jelekkel rövidítjük.

Beszélgetés-minta
A Lehlgh Egyetem Könyvtárának kérése a Philadelphiái
Központi Katalógushoz.

X, OFR PH 821 FÓR BETH $'&
2, OK UNION LIB GAT G-A
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3. LEHIGH UNIV LIB LÓG ATI ON REQü EST
4. 2-12-58
5. 212-1 VAN DEN BROEK, JOHN ABRAHAM
6. THEORY OF LIMIT DESIGN
7. N Y JOHN WILEY AND SONS 1948
8. VER LCC
9. GA OR END 

10, END

1. Lehigh felhívja a TWX központot és kéri a Központi Katalógust, 
megjelölve annak számát;

2. A Központi Katalógus válaszol és jelenti, hogy kész a kérés fel
vételére /GA. annyit jelent, hogy "Go ahead" - "Rajta"yí

3. Lehigh jelzi kérésének tárgyát}
4* A kérés dátuma,
5, A szóbanforgó mü sorozati száma és a szerző neve;
6, A mü elme,
7 , A mü kiadásának helye, a kiadó, a kiadás időpontja;
Ő. A Library of Congress nyomtatott cédulakatalógusának igazolása,
9. és 10. Zárójelek /annyit jelent, hogy "Good bye"/.

Válasz a fenti kérésre;

1. LEHIGH UNIV LIBRARY BETH 56 GA
2. PH 821 CLG COLLSCT WILL AGGEFT GA
3. UNION LIBRARY CATALOGUE Hí 821 2/12/58/
4. 1. VAN DEN BROEK. U OF PENGTS. FREE LIB TEMPLE U FRKLINS SWARTHC
5. END
6. MSG REG END

1. Felhívás}
2. Jelentkezés és hozzájárulás a távhívás anyagának felvételére;
3. A Központi Katalógus által történő azonosítás és dátum}
4. Az illető tájékoztató munka, annak feltüntetése, hogy hol talál

ható /tJ. of Pennsylvania Towne Ssientifio School} Free Library
of Philadelphia; Temple University; Franklin Institute; Swarthmore 
College/

5. és 6. Zárójelek.,



-  43

Költségvetés
TWX berendezést használunk nemcsak a Nemzeti Központi Katalógusban, 

hanem más könyvtárakban is, igy például orerar-ban és a Californiai 
Egyetemen. Ha azonban a Philadelphiai Központi Katalógust elkülönítjük 
a többitől és az egy hónapra eső berendezési költségeket arányosan szét
osztjuk, akkor a Philadelphiai Központi Katalógus távirőgép berendezés 
használata tekintetében - az első öt hónap forgalmát számítva - az aláb
bi költségvetést állíthatjuk Össze /A távolsági hívások költségeit min
dig a kérelmet benyújtó könyvtár viseli/s

A kimenő éa beérkező üzenetek száma 85
A könyvtárközi kölesönzés utján kért könyvek
száma 110
A berendezés üzemeltetésével kapcsolatos költ
ségek 38,40 dollá
Rezsiköltség /hivatal és bérletdij/ 96,1?. "
Egy üzenetre eső költmég 1 ,1 3  "
Egy könyvre eső költség 0,91 "

Átszámítva mármost ezeket a költségeket, a Philadelphiai Központi 
Katalógus esetében a TWX berendezés üzemeltetése az első egész évben ösz- 
szesen 230,00 dollárt fog kitenni, ami a könyvtár teljes költségvetési 
keretének 0,14 $-a. Talán felesleges is ehhez még hozzátenni, hogy az 
egy műre eső költség összege fordított arányban áll az egy-egy üzenetre 
eső idő mennyiségével.

Nem törekedtem arra, hogy az ilymódon felmerülő költséget a lehető 
legkisebb összegre szállítsam le. Mert ha például a rezsiköltséget nem 
venném tekintetbe, akkor az egy könyvre eső költség összege 0,35 dollár
ra csökkennék. De vajon még igy is kifizetődik-e az ilyen jellegű szol
gálat? Az Amerikai Egyesült Államok Könyvtárszolgálatának költsége ars 
elmúlt 13 év folyamán ugyanis rohamosan és makacsul egyre növekedett. 
Valamennyien félnénk tehát attól, hogy újabb költségekkel tetézzük az 
eddigi kiadásokat, különösen abban az esetben, ha ezek a kiadások luxus
kiadásoknak lennének minősíthetők*. Mert az igy elköltött dollárokat sok
kal inkább lehetne könyvbeszerzésekre fordítani. Sajnos, ez a kérdés a 
megítélés szempontjain múlik és végeredményben nem lehet matematikai 
alapon eld ön ten i. Éppen e le g e t  szóltunk már arról az előnyről, amelyet
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a berendezések alkalmazása mind a könyvtárak, mind pedig a központi ka
talógus számára a gyorsaság és a pontosság területén jelent. A napi ta
pasztalatok sok-sok ilyen vonatkozású példával szolgálhatnak. Azok azon
ban, akik gyanakodva nézik a kérdést, még mindig azt kérdezhetik: mégis 
mi hiba mutatkozik a berendezés használata körül. ......

A könyvtárközi kölcsönzési forgalom kiértékelése
é t i <a a 0  0

Mielőtt befejeznék a Philadelphiai Központi Katalógus távirógép 
szolgálatának leírását, hasznos lesz talán, ha ismertetjük azokat a sta
tisztikai adatokat, amelyeket Misa Eleanor E. Campion igazgatónő a TWX 
szolgálatról közölt. Az első négy és fél hónapban a Központi Katalógus 
126 benyújtott kérelem utján 351 külön műre vonatkozó kérést kapott.Ér
dekes, hogy a beérkezett kérelmek közül 71 - ez 223 mű kölcsönzésére
vonatkozott - a Smith, Kline & French laboratóriumok részéről érkezett, 
melyek Philadelphia belvárosában, a Központi Katalógustól mintegy 1 mér- 
földnyi távolságra működnek. Ezenkivül a következő könyvtárak vették 
igénybe a TWX berendezés használatát: Lehigh Egyetem, Bell Labs, TJ.S. 
Steel /Monroeville,Pa/ és a Rensselaer Polyteahnic Institut /Troy,N.Y./.

Mint arra már fentebb utaltam, ez bizony még szerény kis kezdet. De 
a legtöbb kezdet szerényen indul. Mégis emlékezetbe kell idéznünk, hogy 
a székhely területén a könjvtáak egy dolognak, nevezetesen a gyorsaság 
előnyének híjával vannak. Ezenkivül azt is meg kell emlitenem, hogy a 
Központi Katalógus tag-könyvtárai közül sok nem elégit ki semmiféle ku
tató szükségletet. Végül ez a TWX szolgálat semmi olyan eredményt nem 
tud felmutatni, amit mi kereskedelmi nyilvánosságot igénylő eredményként 
könyvelhetnénk el. Ennek következtében a hálózat területén működő sok 
ipari könyvtár - bár el van látva távirógép berendezéssel - mégsem barát
kozott meg a gondolattal.

Véleményem szerint ezek az ipari könyvtárak, úgyszintén az általános 
jellegű könyvtárak is a könyvtárak jelenlegi helyzetéből folyó tényezők 
következtében ezt az én cikkemet néhány éven belül furcsának fogják ta
lálni. Mindazok a könyvtárak ugyanis, amelyek kutatószolgálatot látnak 
el, mind inkább és inkább olyan forrásokra vannak utalva, amelyek saját 
gyűjteményeik körén kivül esnek. Az önellátás ugyanis nem tekinthető 
többé könyvtárideálnak, - sőt, ma már halvaszületett gondolatnak tűnik.
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Akönyvtáraknak ez az egymástól való függése különösen szembeszökő azon 
iparágak körében, melyeknek komoly periodikaállomány igénybevétele végett 
a jól megalapozott általános jellegű intézményekhez kell fordulniok. Az 
is nyilvánvaló, hogy az -Amerikai Egyesült Államokban oly rohamosan fej
lődő kutatómunka meg fogja gyorsítani a könyvtárak közötti együttműködés 
folyamatát. Ilyen körülmények között tehát nincs szükség túlságosan nagy 
képzelőtehetségre ahhoz, hogy megjósoljuk: elkövetkezik a nap, amikor a 
Philadelphiai Központi Katalógus csak egy lesz a között a féltucatnyi 
tájékoztató központ között, amelyik az országban szerte-szét rendelkezés
re áll. Ha pedig helytálló az a felfogás, hogy nemzeti központra van 
szükség a természettudományos és műszaki tájékoztató szolgálat koordiná
lása céljából, akkor a Philadelphiai Központi Katalógus által életrakel- 
tett TWX szolgálat ennek a nemzeti tájékoztató rendszernek prototípusául 
szolgálhat*
Az Amerikai Egyesült Államokon kívüli ilyenirányú munka

A külföldi könyvtárak nyilvánvalóan lépést tartanak az Amerikai 
Egyesült Államok ilyenirányú fejlődésével. Az európai hálózat a kormány 
védnöksége alatt mint "Telex"-hálózat /Peleprinter Exchange Service/ 
ugyanolyan elvek szerint működik. 1957•áprilisában a Delft-i Műszaki 
Egyetem Könyvtára a Nemzeti Műszaki Központi Katalógus munkájának ellá
tására távirőgép szolgálatot rendszeresítettj ezt a Könyvtári Katalógust 
a Hollandiában folyó kutatás céljaira tartja fenn. Dr. L» J. van dér 
Wolk igazgató az alábbi statisztikai adatokat közölte /ugyancsak táviró- 
gép utján, mintha csak valami nemzetközi telefonbeszélgetést folytatott 
volna/: könyvek kölcsönzésére irányuló kérések közvetítése Telex utján
1957<*áprilisában 81, 1958.február jábaa 355, tiz és fél hónap alatt össze
sen 327c.

A delft-i berendezés volt a legelső az európai könyvtárakban. Ez a 
hálózat egyik legelső üzenete utján abba a távközlő hálózatba kapcsoló
dott bele, amelyet a Clevelandban 1957•áprilisában a tájékoztatás nyúj
tására szolgáló rendszerek tárgyában tartott Western Reserve Symposiam 
számára létesítettek. Mivel a delft-i kísérlet teljes egészében eredmény- 
nyel végződött, ilyen vonatkozásban további nagy lehetőségek nyílnak a 
könyvtárak számára az Atlanti-óceán mindkét partján, továbbá Ausztráliá
ban és New Zealandban is*
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Nyilvánvaló dolog, hogy a távirógép használatának rendszeresítése 
nem mindenre szóló orvosság a könyvtári szolgálat terén. Nem lehet azt 
állítani, hogy több lenne, mint valamilyen eszköz. De éppen ilyen vo
natkozásban bir a delfti intézmény jeles könyvtárosának az Interhation$l 
Teleprinter Code fór Libraries and Documentation Centres /Delft, 1957/ 
cimü kiadvány előszavában tett megállapítása nagy jelentőséggel:

"A kutató könyvtárak a távirógép felhasználása utján a szerte a vi
lágon együttműködő intézmények hálózatává kapcsolhatók össze. Szinte 
azt mondhatjuk, mindenegyes könyvtár rendelkezésére áll ezen az utón a 
világ egész irodalma. Ka még a távközlésnek ehhez a lehetőségeihez a 
dokumentumok reprodukálására szolgáló újabb lehetőségeket is hozzávesz- 
szük, akkor csakugyan a földksrokség teljes irodalmi anyaga rendelkezés
re áll a tájékoztatás céljaira”.

Eredeti cin; Teletypo speeds interlibrary loans and reforencas.
Megjelent: Library Journal, 1958. 9.sz. 1;3?5-I329. lap.
OSzK.ford.sz. : 1981.




