
Levélváltás a MEK-ben  
található első közlésű 

könyvekről  
 
 
Kedves Moldován István és Drótos László! 
Amikor megalkottátok a MEK-et, bizonyára nem gondoltatok 
arra a napjainkban kialakult szokásra, hogy az elektronikus 
könyvtár kiadókat megelőzve több első közlés helye lesz. 
Nem tudom hány ilyen akad a MEK  16 321 közdokumentu-
mából, de szeretném tudni. Ezért ajánlom, hogy amennyiben 
lehetséges  ezek a művek külön nyilvántartásban is szerepelje-
nek. Elképzelhető, hogy egy ilyen nyilvántartás segítheti a 
kiadókat, hogy a maguk módján pályáztatva nyomtatásban is 
megjelentessék azokat, amelyeket vállalnak, s amelyek profil-
jukba tartoznak. 
Javaslatom indoklására megkockáztatom, hogy ez a jövő, hi-
szen a Gutenberg-galaxisból a Neuman-galaxisba való átme-
net idején ezekről a művekről is érdemes tudnia az olvasók-
nak. Arról, hogy miért bízzák, szerintem egyre gyakrabban az 
írók az elektronikus könyvtárra műveiket nem kívánok véle-
ményt mondani, de ismeretes a pályáztatásokkal járó megpró-
báltatások és a klikk szellem, amelynek  „áldásaiból” nem 
mindenki kíván részt.  
A nálatok első közlésben megjelenő művek nem kerülnek 
pénzbe, de a vájtfülek szerint nem számítanak közlésnek. Egy 
ismert erdélyi kiadó nagymenője mondta ugyanezt az Erdélyi 
kiskönyvtár és az Ághegy Könyvek kis példányszámban meg-
jelentetett  könyveire. Valahogyan érdemes volna mégis a 
nagyérdemű és a kritika elé vinni ezeket a műveket is.  Példá-
ul ismertetőkkel, kritikákkal. Micsoda?- kapja fel a fejét a 
józanul gondolkodó, hiszen a klikk-reklámmá süllyesztett 
kritika idejét éljük. Mégis, mindezek ellenére, elképzelhető 
volna és helyett kaphatna az újdonságra éhes irodalmi lapok-
ban olyan különrovat, ahol ezekről a művekről is szót ejthet-
nénk. de ehhez szükség volna a már említett külön listára. 
Lehetséges?  
Bocsánatot kérek, ha  javaslatommal olyan dolgot piszkáltam, 
amihez nem értek. De abban a tudatban élek, hogy hiszem, 
szűkség van minden apró újításra, ahhoz, hogy a mű gyara-
podjon. Egyébként a karaván sem halad és még más bajunk is 
lehet a nem mindig aszfaltos hétköznapokban. 
Köszönöm, hogy olvastátok soraimat. 
Baráti üdvözlettel: Tar Károly 
 
Kedves Tar Károly... 
Jó ötlet, de nem olyan egyszerű megvalósítani. Mi nem min-
dig tudjuk, hogy egy MEK-be felvett mű nem jelent-e már 
meg korábban valamilyen más weboldalon, vagy legalább 
magánkiadásban nem adta-e ki a szerzője papíron vagy e-
book formában? Persze van, amikor tudjuk, és ha nem, akkor 
a jövőben rákérdezhetünk erre a szerzőnél, de visszamenőleg 
a MEK-ben levő több mint kétezer kortárs magyar irodalmi 
mű esetében ezt kideríteni reménytelen feladat. 
Üdvözlettel: Drótos László, MEK-könyvtáros 
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Sokféleképpen hagyhattuk el hazánkat. A második világ-
háború alatt sok katona, és civil a nagy káoszban külföld-
ön maradt. 1945 és 1956 között kevesen hagyták/
hagyhatták el Magyarországot. 56 végén és 57 elején 180 
ezer magyar menekült el a hazájából. Utána a 89-es rend-
szerváltásig néha sportolók, turisták, hivatalosan utazók 
maradtak külföldön (leléptek/disszidáltak).  
A rendszerváltás után honfitársaink, végre, mint európai 
polgárok, szabadon választhatnak rövidebb, vagy hosz-
szabb munkavállalással külföldi tartózkodást.  
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