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Az Akadémiai Könyvtár fõigazgatója
az Egyesület könyvtárában

Náray-Szabó Gábor (jobbról) az Akadémián fogadta Sárvári Jánost,
Pethô Józsefet és Solymos Rezsôt

Náray-Szabó Gábor akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának fõigazgatója 2008. április 3-án az
Akadémia Fõépületében lévõ könyvtárban fogadta dr. Solymos Rezsõ akadémikust, dr. Pethõ Józsefet, az Egyesület
elnökét, Pápai Gábort, az Erdészeti Lapok fõszerkesztõjét és dr. Sárvári Jánost, a könyvtár õrét.
Náray akadémikus rövid tájékoztatást adott az 1826-ban, a Teleki József
által alapított Akadémiai Könyvtárról.
Elmondta, hogy fõ gyûjtõkörük a humán tudományok, de az újabb kori
idõkben természettudományokkal kapcsolatos dokumentumok beszerzésével
már nem foglalkoztak. Ami újabb lendületet adhat a természettudományos
anyagok gyûjtésének az az, hogy Láng
István akadémikusnak a klímaváltozással kapcsolatos VAHAVA projektjéhez
fûzõdõ szakirodalomnak is az Akadémiai Könyvtár ad majd helyet. Az MTA
Könyvtár jelenlegi, 5 évre szóló stratégiájában a klasszikus könyvtári fejlesztéseken túl a nemcsak humán és egyéb

Az Akadémia könyvtárának olvasóterme

tárgykörben megvalósuló és mûködõ
elektronikus rendszerek fejlesztése és
alkalmazása irányában történik elmozdulás, hanem a Könyvtár, mint Agora
(piac, nyitott tér, befogadó hely) megjelenése felé is. Ez utóbbi keretében
olyan programok valósultak meg, mint
hangversenyek, filmbemutatók, kiállítások, vagy az új gondolatnak számító
könyv örökbefogadási akciók.
Az Akadémiai Könyvtár olyan országos hatáskörû szakkönyvtár, amelyben
a látogatók számát az elmúlt néhány rövid év alatt a fenti program eredményeként megtízszerezték. Rendkívül híresek és értékesek különgyûjteményeik,
amelyek közül a keleti gyûjtemény és a
kézirattár emelendõ ki. Ez utóbbi õrzi
gróf Széchenyi István teljes kézirathagyatékát. Az Akadémiai Könyvtár költségvetése meglehetõsen szûkös, ezért
viszonylag kevés pénz áll rendelkezésre az állománygyarapításra. A központi
épületük a könyvállománnyal gyakorlatilag telített, ezért külsõ raktáruk üzemel Törökbálinton.

Sárvári János bemutatja egyesületünk könyvtárát a vendégnek

Végezetül a fõigazgató fölajánlotta
együttmûködésüket és segítségüket pl.
közös elektronikus katalógusok kialakításában, illetve levéltári és egyéb dokumentumok befogadásában.
Ezt követõen Náray akadémikus ellátogatott az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárába, ahol az Egyesület és
könyvtár történetérõl kapott tájékoztatást, megtekintette könyvállományunk
legértékesebb és legérdekesebb darabjait, a tárgygyûjteményt és az
egyesületi levéltárat. Ezután érdekes
beszélgetés alakult ki az erdõgazdálkodás jelenlegi helyzetére, a társadalomban betöltött szerepére vonatkozóan. A rendkívül jó hangulatú találkozó végén az akadémikus fõigazgató
a könyvtár vendégkönyvébe a következõket írta: „A múlt megõrzését tartjuk elsõrendû kötelességünknek az
MTA könyvtárában is, éppúgy, mint
itt, az OEE Könyvtárban. Sok sikert kívánok a jövõben is!”
Dr. Sárvári János

Náray-Szabó Gábor a vendégkönyvbe dedikál

A harmadik oldal

T

udom, hogy ma már minden kisiskolás kezdi
fújni az erdõ hármas (vagy netán négyes)
funkcióját. És most mégis azért örülök a köztársasági elnök úr Pilisi Parkerdõnél tett látogatásának,
mert ez benne van abban a sorban, amikor is a nemzeti parkjainkat látogatja végig. Természetesen azt is
tudom, hogy most is ráfordította a figyelmét a DunaIpoly Nemzeti Parkra, de azért mégis csak a Pilisi Parkerdõ Rt. egyik büszkeségén, a Mogyoróhegyen járt. Ezzel a gesztussal – bizonyára tudatosan – elismeréssel
adózott az erdészet jóléti funkciója (hogy hivatalos, s
talán szakszerû legyek) gyakorlatának szép példáját
látván. Erre, mint ahogyan én látom, nagyon nagy
szüksége van az erdésztársadalom önérzetének, no
meg arra is, hogy ebben a csak az anyagi nyereségre
figyelõ, vagy erre kényszerített világunkban felértékelõdjék az erdészetek (rt.-k, erdészetek, erdészkerületek,
felügyelõk, erdõrendezõk stb.) nem ’fatermelõ’ munkája is. Persze mint turista, pontosabban természetjáró
turista én azt is látom az Õ látogatásában, hogy olyan
köztársasági elnökünk van, aki nem hivatali kötelességbõl vizitálja körbe a nemzeti parkokat, s immáron
az erdészeteket is, hanem aki maga is elkötelezett szerelmese a természetnek, a természetvédelmének. És azt
is tudom, hogynem csak természet- és környezetvédõ,
hanem turista, természetjáró is. Láttam én már Õt bakancsban, turistazsákkal a hátán, bottal a kezében, a
feleségével együtt túrázni a Mátrában. Így tehát engedtessék meg nekem az az önzés, hogy a Mogyoró hegyi látogatásban a természetben járó, a természetet
szeretõ, védõ, óvó szervezett természetjárók iránti gesztust is lássak. De ez még csak gesztus. Bízom benne,
hogy egyszer a programjába beiktatják a Nagy-Villámon lévõ Zsitvay-kilátót is, eljön egy olyan természetjáró ünnepségre is, amikor is minket, természetjárókat értékel fel látogatásával, s helyez az erdészek, a hivatásos
és nem hivatásos természetvédõk mellé. Mert, hogy a
törvény betûje, szelleme szerint sokunknak, így a köztársasági elnök úr gondolkodásában, szemléletében
sincs fontossági sorrend az erdõ hármas funkciójával
kapcsolatban. A zöld gondolat egy és oszthatatlan. Személye, látogatása ezt is példázza ebben a nemcsak
nyereségérdekelt, de még ráadásul marakodó korunkban is, mert már ez is befurakodott, a zöldek világába
(természetvédõk, erdészek egyaránt értendõk zöldek
alatt), s jelen van itt is. Jó lenne, ha az olajfaágat is
körbe hordozná, hogy látva lássuk és elfogadjuk mindannyian: erdészek, természetvédõk természetjárók egyaránt a béke, az együttmûködõ azonosulás jelét.
Peták István
a Magyar Turista Egyesület elnöke
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