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A könyvtárak helyismereti
tevékenysége

a helytörténeti kutatásban*

Aligha akad helytörténeti kutató, aki ne venné
igénybe egy vagy több könyvtár helyismereti
szolgáltatásait. Olykor dokumentumokat kér,
máskor bibliográfiai vagy faktográfiai adatok
felõl érdeklõdik, idõnként eligazító információ-
kért fordul valamelyik gyûjteményhez, illetve
annak munkatársaihoz – személyesen, levélben,
telefonon, e-postán –, esetleg közvetlenül, mun-
kahelye vagy otthoni dolgozószobája internetes
terminálján tájékozódik a megfelelõ honlapon.
Nyilvánvaló, közhelyszerû, most mégis hangsú-
lyozandó tény, hogy a helytörténetírás mûvelõi
számára nélkülözhetetlen a könyvtárak helyis-
mereti tevékenysége, nevezetesen – a könyvtári
szakirodalomban használt, jól bevált meghatáro-
zással élve – az adott helyre (egy településre,
közigazgatási egységre, természetföldrajzi tájra stb.)
vonatkozó információk, illetve az õket hordozó
dokumentumok felkutatása, összegyûjtése, feltárá-
sa, rendszerezése, közvetítése és közreadása.

S ha szabad még egy terminológiai problé-
mára utalni, megjegyzendõ, hogy a könyvtárak a
lokális információhordozók három nagyobb cso-
portját különböztetik meg: a helyi tartalmú, va-
gyis az adott helyrõl direkt ismereteket közlõ
dokumentumokat, a helyi kiadványokat (ezek egy
része az adott helyen keletkezett ugyan, de tar-
talmilag nem kötõdik ahhoz), a helyi szerzõk
munkái (közöttük azok is, amelyeknek sem a
tartalma, sem a közzététele nem kapcsolódik a
településhez, megyéhez). Feltétlenül kiemelen-
dõ, hogy ebben az értelmezésben a „helyi” jelzõ
nem a minõségre, hanem mindhárom esetben a
lokális jellegre utal, közelebbrõl arra, hogy a

szóban forgó információ vagy dokumentum ilyen
vagy olyan módon, ilyen vagy olyan mértékben
kötõdik egy adott helyhez. Tehát – példaként
említve – a kiemelkedõ személyiségek (mond-
juk Kodály Zoltán vagy Kossuth Lajos) életé-
nek, munkásságának helyi (jelen esetben: kecs-
keméti, illetve debreceni) vonatkozásai, egy vá-
ros országos, sõt nemzetközi hírû tanintézetének
(a sárospataki kollégiumnak vagy a pécsi egye-
temnek) adatai, egy országos történelmi esemény
(a mohácsi csata, az ónodi országgyûlés stb.)
lokális információi vitathatatlanul tárgyát képe-
zik a könyvtárak helyismereti tevékenységének.
Mint ahogy a helytörténeti kutatásnak is.

Hiszen ez a két fogalom, mármint a helytör-
ténet és a helyismeret, szoros rokonságban áll
egymással, olykor szinonimaként is használják
õket. Mellõzve most a részletesebb definíciót,
elég talán a lényegi különbségekre és az érdemi
azonosságokra utalni. A helytörténet a történet-
tudomány egyik iránya: az adott hely múltját
tanulmányozza, a történeti eseményt vagy jelen-
ségsorozatot a helyi tényezõk összhatásában
mutatja be. Korszerû értelmezésében tartalmilag
átfogó, összetett diszciplína: a társadalmi moz-
gás minden oldalú megközelítésére, rekonstruá-
lására törekszik, sõt a természeti környezet vál-
tozásait is vizsgálja. A helyismeret a könyvtári
gyakorlat része; tematikailag szintén komplex
kategória, idõben pedig egyaránt felöleli a múlt-
ról és a jelenrõl szóló ismereteket. Jól érzékelhe-
tõ eltérés a helytörténeti kutatás és a helyisme-
reti tevékenység között, hogy az elõbbi fõként új
ismeretek teremtésére irányul, az utóbbi viszont
a már meglévõ ismeretek összegyûjtését, rend-
szerezését, hozzáférhetõvé tételét végzi. Ugyan-
akkor balga dolog volna merev határvonalat húzni
a két munkaterület közé, mivel több ponton érint-
keznek egymással, információik jórészt azono-
sak. Könnyen belátható az a sajátos paradoxon
is, hogy a helyi információk (események, doku-
mentumok stb.) megszületésük (könyvtárakról
lévén szó: rögzítésük) pillanatában az adott tele-
pülés, megye stb. múltjának részévé, potenciáli-
san a helytörténeti kutatás tárgyává, illetve for-
rásává válnak.

* Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár
2006. október 5. A leíró statisztika mint a helytörténet
forrása. Fényes Elek-emlékülés
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A helyismeretnek és a helytörténetnek (továb-
bá a harmadik rokonfogalomnak, a honismeret-
nek) közös funkciói is vannak: mindkettõ (illet-
ve mindhárom) hozzájárul az adott hely, és ezen
keresztül az ország, a nemzet múltjának alapo-
sabb megismeréséhez, a jelen gyakorlati problé-
máinak megoldásához, segíti a lokálpatriotizmus,
tágabban a hazafiság érzésének kialakulását és
elmélyülését. Mostanság egy újabb motívum is
társul ezekhez: a globalizáció feltartóztathatat-
lan áramlatában az emberek egy része a helyi
értékekben, a helyi történelmi örökségben keresi
a támaszt, a kapaszkodót, a bizonyosságot.

A magyarországi helyismereti
tevékenység rövid története

Mielõtt kísérletet tennénk annak kissé konk-
rétabb körvonalazására, itt-ott csak felvillantásá-
ra, hogy a könyvtárak helyismereti gyûjteményei,
szolgáltatásai milyen szerepet töltenek, tölthet-
nek be a helytörténeti kutatásban, célszerû egy
röpke pillantást vetni ennek a munkaágnak a
hazai történetére. Magyarországon a felvilágo-
sodás- és reformkori kezdemények, elõzmények
után a lokalitás iránti érdeklõdés a kiegyezést
követõ években, évtizedekben lendült fel. A
polgárosodás és a nemzeti gondolat felélénkülé-
sének, a patriotizmus új tartalommal telítõdésé-
nek következtében kibontakozott, majd fellen-
dült a helytörténeti kutatás, és ennek az áramlat-
nak a sodrában alakult ki a lokális dokumentu-
mok tudatos könyvtári gyarapítása, elõbb a vá-
rosi, megyei és tájmúzeumok könyvtári osztá-
lyaiban, majd a levéltárakhoz kapcsolódóan.
(Volt kivétel is, így a fõvárosi statisztikai hiva-
tal.) Az elsõ és mindmáig legnagyobb, ország-
szerte mintaadó könyvtári helyismereti külön-
gyûjtemény a fõvárosban szervezõdött, az 1914-
ben megnyílt Budapest Gyûjtemény. A két vi-
lágháború között vidéken néhány, jórészt múze-
umi keretben rekedt városi közkönyvtár és a
középiskolák tanári könyvtárai figyeltek oda a
lokális állomány kiépítésére, megõrzésére. A
második világháború után, az ötvenes évek ele-
jén elõször a szegedi és a debreceni egyetemi
könyvtár kezdeményezte az ún. tájanyag feltárá-
sát. Majd a könyvtárügy szocialista átszervezé-
sével egyidejûleg az 1952-ben létrehívott me-
gyei könyvtárak kötelezõen elõírt feladata lett a
helytörténeti dokumentumok és a megyére vo-

natkozó kurrens irodalom teljességre törekvõ
gyûjtése. A munka azonban a megfelelõ szemé-
lyi és tárgyi feltételek hiányában általában ne-
hézkesen indult, csak a következõ évtizedben
történhetett igazi elõrelépés; ekkor újabb jogsza-
bályok születtek – köztük 1960-ban az új
kötelespéldány rendelet, 1964-ben egy igen fon-
tos miniszteri utasítás –, és megváltozott a szak-
mai szemlélet. Közben módosult a szellemi hát-
tér: kiterebélyesedett az újraéledt honismereti
mozgalom, megélénkült a helytörténetírás, az
oktatási reform ismét szorgalmazta helyi infor-
mációk tanítását. A hatvanas évek derekára ala-
kult ki a hazai helyismereti tevékenység fõ ele-
meiben ma is létezõ szerkezete, ahol egy-egy
megyében (és a fõvárosban) a helyismereti gyûj-
tés, feltárás és tájékoztatás elsõdleges bázisa,
centruma a megyei (illetve a fõvárosi) könyvtár.
Ez idõ tájt vált általánossá a felismerés, hogy
ezen a területen a megyei könyvtár szakkönyv-
tári teendõket lát el, és egyedi jellegû informá-
cióanyagának birtokában tudományos szintû tel-
jesítményt nyújthat. Jórészt a helyismereti tevé-
kenység magas színvonalát honorálta mintegy
más évtizeddel késõbb a kulturális kormányzat,
amikor hat megyei és a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárt tudományos gyûjteménnyé minõsített.
A kedvezõ légkör elõnyösen hatott a városi és –
amíg léteztek – a járási könyvtárak helyismereti
tevékenységére is, amely a hetvenes évek elejé-
tõl vett igazi lendületet, sõt egyre több községi
könyvtár is eredményesen próbálkozott a lokális
dokumentumok gyûjtésével és forgalmazásával.
Ezt kívánta, sõt követelte a helyismereti infor-
mációk iránti érdeklõdés növekedése, az igények
tömeges jelentkezése, erõteljes differenciálódása
és földrajzi kiterjedése. Közben – a nemzetközi
tapasztalatokra is figyelve – érlelõdtek, formá-
lódtak, finomodtak e munkaág módszerei. Me-
rõben új helyzetet teremtett a számítógépek
könyvtári alkalmazása és a telematikai hálóza-
tok kiépülése. Az 1997-ben megszavazott CXL.
törvény – elõször ilyen magas jogszabályi szin-
ten – valamennyi megyei, városi és községi könyv-
tár egyik alapfeladataként jelölte meg a helyisme-
reti információk és dokumentumok gyûjtését.

Noha hazánkban a most vázolt történeti okok
folytán a helyismereti szolgáltatások nyújtása
elsõdlegesen a közkönyvtárak feladata, a lokális
információk áramlása többcsatornás. Szintén his-
tóriai okokra visszavezethetõ módon az egyete-
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mi, fõiskolai, az intézményi, a vállalati és a tör-
ténelem viharaiban épen maradt egyházi könyv-
tárak, valamint a múzeumi és levéltári könyvtári
gyûjtemények is tetemes részt vállalnak a hely-
ismereti információellátásból. A Nemzeti alap-
tanterv arra késztette az iskolai könyvtárakat is,
hogy fejlesszék, illetve – ahol nincs – hozzák
létre saját és sajátos helyismereti-iskolatörténeti
gyûjteményeiket. Magától értetõdik, hogy a nem-
zeti könyvtár és az országos szakkönyvtárak –
köztük a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtá-
ra és Levéltára – szintén gazdag és gyakran
hézagpótló lokális anyagot õriznek, ennél fogva
dokumentumaikkal, az ezekre alapozott kiadvá-
nyaikkal, katalógusaikkal stb. nélkülözhetetlenek
a helytörténeti kutatásban.

Mit kínálnak a könyvtárak a helytörténeti
kutatók számára? Nagyon tömören azt válaszol-
hatjuk: forrásokat, segédleteket és feltáró-tájé-
kozódó eszközöket. Kissé bõvebben, de még így
is csak töredékesen kifejtve, a következõket
mondhatjuk.

A helytörténeti források

A helytörténetírás elsõdleges forrásainak szá-
mottevõ hányada a könyvtári gyûjteményekben
található. Mivel a helytörténeti kutatás a forrá-
sok feldolgozása, értelmezése nélkül el sem kép-
zelhetõ, a könyvtári dokumentumok szerepe rend-
kívül jelentõs. A könyvtárak elsõsorban a köz-
lésre, terjesztésre szánt, többnyire nyomtatott
vagy más sokszorosítási eljárással készített írá-
sos, valamint a különféle technikai eszközökkel
elõállított audiovizuális és újabban az elektroni-
kus dokumentumokat, forrásokat õrzik. A kéz-
iratokat és más egyedi információhordozókat csak
akkor, ha azok nem minõsülnek levéltári iratnak
vagy múzeumi tárgynak.

Szinte minden helyismereti különgyûjtemény,
helyismereti állomány gerincét a nyomtatott
könyvek képezik. Közülük leggyakrabban az
eseményekkel, folyamatokkal egyidejûleg kelet-
kezett kiadványokat keresik, használják: például
a politikai röpiratokat, a beszámoló jelentéseket,
a címtárakat, a statisztikai összeállításokat, a
mindenkori földrajzi leírásokat, továbbá a ko-
rábban rögzített információkat újraközlõ forrás-
publikációkat és a visszaemlékezéseket, önélet-
rajzokat. Nagyon fontosak az intézményi, társu-
lati stb. évkönyvek és az iskolai értesítõk, mert

rendszeresen tudósítottak a kiadó szerv, taninté-
zet tevékenységérõl, egyebek között sûrûn kö-
zöltek statisztikai vagy statisztikailag értékelhe-
tõ adatokat; az utóbbiak például többnyire a ta-
nulók névsorát, társadalmi és vallási hovatarto-
zását, sõt egy ideig osztályzatát is feltüntették.
Becses adalékokkal szolgálhatnak a régi naptá-
rak rejtett rovatai, például a hajdani vásárok lis-
tái. Végsõ soron azonban bármelyik könyv for-
rása lehet a helytörténeti kutatásnak, például egy
tudós életrajza a tudománytörténeti, egy írói
monográfia az irodalomtörténeti, egy képes al-
bum a mûvészettörténeti vizsgálódásoknak, egy-
egy helyi kiadó vagy nyomda termékei a könyv-
és nyomdászattörténetnek.

Az idõszaki kiadványok (a periodikumok)
közül a helyi újságok, vagyis a megyei és városi
napi- és hetilapok, valamint a ritkábban megje-
lent, megjelenõ kisvárosi és községi orgánumok,
pártközlönyök, egyetemi és iskolai lapok, válla-
lati híradók stb. forrásértéke a legnagyobb; az
új- és legújabb kor történetének tanulmányozá-
sában nem egyszer vetekszik a levéltári iratoké-
val. Vannak témák, amelyek vizsgálatakor külö-
nösen sokat meríthet belõlük a történész; ennek
bizonyítékaként elég talán három példát felhoz-
ni: a most fellendülõ hazai kultuszkutatás szá-
mára általában több adatot kínálnak a helyi la-
pok, mint a velük egykorú levéltári állagok; a
dualizmus kori pártharcok tényanyagának zöme
szintén a helyi újságokban található meg; a hír-
lapok szépirodalmi, mûvészeti és kritikai rovatai
semmi mással nem pótolható információkat kí-
nálnak az irodalom-, a színház- és a mûvészet-
történészek számára. A helyi folyóiratok közle-
ményei szintén sok egyidejû adatot tartalmaz-
nak, és némelyikük – fõként a helytörténeti-hon-
ismereti periodikumok – forráspublikációi is
fokozott figyelmet érdemelnek. Minekutána lo-
kális tartalmú cikkek nemcsak a helyi lapokban,
hanem máshol, fõleg a fõvárosban és a szomszé-
dos megyékben, településeken közreadott orgá-
numokban is szép számmal napvilágot láttak és
látnak, a fõvárosi mintát követve szinte minden
megyei és számos városi könyvtár létrehozta a
lapkivágat-gyûjteményét, és erre biztatjuk a ki-
sebb önkormányzati és az iskolai könyvtárak
kezelõit is. A lapkivágatok hasznos segítséget
nyújthatnak, hiszen az eredeti újság, folyóirat
rendszerint nincs meg az adott könyvtár állomá-
nyában. Mivel a vidéki közkönyvtárak túlnyomó
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többsége viszonylag friss keletû (ötven-ötven-
egynéhány éves) intézmény, a régebbi helyi idõ-
szaki kiadványok eredeti példányai, évfolyamai
csak elvétve vannak meg az állományukban, és
a mûködéssel egyidejûleg keletkezett, kurrens
anyagból sem mindenütt sikerült hézagmentes
gyûjteményt kialakítani, a nagyobb és anyagilag
erõsebb könyvtárak komoly erõfeszítéseket tet-
tek a pótlásukra. Ennek leggyakoribb módszere
a mikrofilmek beszerzése, ritkábban a folyóiratok
számainak fénymásolása volt. Akár a mikro-, akár
a fénymásolat jelentõsége rendkívüli: a helytör-
téneti kutató számára lehetõvé teszik a helyben
nem fellelhetõ, tehát csak nehezen hozzáférhetõ
vagy éppen valamilyen okból fokozottan óvott
periodikumok használatát, megtakarítva ezzel
tetemes idõt és energiát. Az újabb mikrofilm-
leolvasó berendezések egyes típusai fénymáso-
latok készítésére is alkalmasak. Természetesen a
mikrofilmre könyvek, könyvrészletek, kéziratok,
képek stb. is átmásolhatók. Bár még ma is ren-
delnek a könyvtáraink mikrofilmeket, az imént
használt múlt idõ nem véletlen: ismertté vált
ugyanis egy korszerûbb, biztonságosabbnak lát-
szó technika, a digitalizálás, és ahol csak tehe-
tik, részben az eredeti példányokról, részben (és
egyelõre nagyobb arányban) a mikrofilmekrõl
elektronikus változatot készíttetnek vagy készí-
tenek. S így – az internet jóvoltából – még szé-
lesebb körben, még több kutató számára elérhe-
tõvé tehetik a helyi lapokat.

Valamennyi aprónyomtatvány történeti forrás,
hiszen mind az eseményekkel egyidejûleg kelet-
kezett. Egy-két példa a felhasználhatóságukra: a
prospektusok, kollektív szerzõdések az üzemek,
vállalatok mûködésérõl, a színlapok egy-egy
színház történetérõl, a plakátok, röplapok a po-
litikai élet mozzanatairól, a gyászjelentések a
helyi személyekrõl stb. tartalmazhatnak fontos
adatokat. A térképek a földrajzi, közigazgatási
és egyéb változásokról tájékoztatják a kutatókat.

Nemigen szükséges hangsúlyozni a könyvtá-
rak birtokában lévõ kéziratoknak, különösen a
jelesebb személyiségek (politikusok, írók, tudó-
sok, fõpapok stb.) hagyatékainak forrásértékét.
Közkönyvtáraink igyekeznek a kéziratos (gép-
iratos, újabban inkább printelt) helyismereti-hely-
történeti dolgozatok megszerzésére és megõrzé-
sére is; ezekben számos részlet – pl. szociológiai
felmérések eredményei, táblázatok, képek, levéltá-
ri dokumentumokból átemelt szövegek – történeti

kútfõnek minõsülhet, akárcsak bizonyos megköze-
lítésben maga az egész munka. Talán itt említen-
dõk a könyvekben és idõszaki kiadványokban fel-
lelhetõ egykorú kéziratos feljegyzések, possessorok.
Már a híres tulajdonosok névaláírásai is érdekesek
lehetnek, akárcsak a dedikációk, és még többet
ígérnek a helyi vonatkozású margójegyzetek, vagy
a régi szokás szerint a naptárakba beragasztott üres
lapokra rótt háztartási, gazdasági adatok, netán
idõjárási megfigyelések.

A vizuális kultúra hatókörének bõvülése és
ennek nyomán a történetírásban bekövetkezett
szemléletváltozás magával hozta, hogy a hely-
történeti kutatásban is egyre jobban elõtérbe
kerülnek az ikonográfiai források. Az egykorú
képes ábrázolások közül a könyvtárak gyûjtõkö-
rébe elsõsorban a nyomdai úton készült, terjesz-
tésre szánt állóképek tartoznak: nevezetesen a
sokszorosított metszetek és más grafikák, a pos-
tai képes levelezõlapok, a könyvekben és az
idõszaki kiadványok hasábjain megjelent képek
kivágatai stb. Szinte mindenhol gyûjtik a fény-
képeket, sõt több könyvtárban fotólaboratóriu-
mot is felállítottak. Néha egy-egy kis falusi
könyvtárban is szép fényképgyûjteményre cso-
dálkozhat rá a látogató.

A helyismereti hangdokumentumok gyarapí-
tását a könyvtárak egy ideig nem szorgalmazták,
sokáig a helytörténeti kutatók sem érdeklõdtek
irántuk. Fordulatot hozott ezen a téren az oral

Pucér aktivisták kampányolnak a könyv-
tárért. Meztelenül kampányolnak a Devon
megyei olvasók azért, hogy a helyi önkor-
mányzat ne zárassa be a könyvtárukat.

Az angliai Devon megye önkormányzata
szerint a helyiek nem olvasnak eleget ah-
hoz, hogy megérné fenntartani a területi
könyvtárfiók-hálózatot, ezért úgy döntöttek,
12 fiókot megszüntetnek közülük. Az egyik
fiók, a Kingsteignton Könyvtár olvasói azon-
ban igazságtalannak érezték a döntést, ezért
kampányba fogtak könyvtáruk megmenté-
séért – közölte a BBC. Az ilyenkor meg-
szokott petíciózás mellett – amelyet több
mint ezren írtak alá –, a figyelemfelkeltés
egyéb módjaként posztert is készíttettek,
amelyen meztelenül állnak ki kulturális igé-
nyeikért. (forrás: velvet)
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history meghonosodása, másik irányból pedig a
könyvtári zenei részlegek létrejötte. Az utóbbiak
technikai bázisán megindult, majd kiterjedt a
helyi rendezvények (hangversenyek, nagygyûlé-
sek, konferenciák stb.) hanganyagainak, a helyi
alkotók, kórusok, zenekarok, versmondók mû-
veinek, mûsorainak hanglemezen, hangszalagon
történõ rögzítése, illetve rendszeres hallgatása.
Sok-sok interjút, visszaemlékezést is hangsza-
lagra vettek, amelyek a közelmúlt történései-
rõl, politikai fordulatairól, a különbözõ társa-
dalmi rétegek, csoportok életmódjáról stb. árul-
nak el személyes, ám más forrásokkal össze-
vetve hitelesíthetõ információkat. Jó néhány
megyei, városi és községi, itt-ott az iskolai
könyvtár megoldotta a helyi rádiók lokális
jellegû mûsorainak (pl. közéleti viták, hely-
történeti beszélgetések) õrzését.

Az audiovizuális dokumentumok egyre nö-
vekvõ csoportját alkotják a videofelvételek, ide-
értve a helyi televíziók adásainak és az országos
csatornák helyi tartalmú, vonatkozású mûsorai-
nak fel- vagy átvételét is. Jóval kevesebb a ha-
gyományos mozgófilm, bár némelyik könyvtár
ilyeneket is tart, sõt régebbi filmhíradókból,
dokumentumfilmekbõl, esetleg játékfilmekbõl
megpróbálják kimásoltatni a helyi részleteket.

Az utóbbi években a helytörténeti kútfõk egy
új, meglepõen gyors ütemben gazdagodó cso-
portja jön létre a könyvtárakban. A számítógép-
pel elõállított és csak annak segítségével olvas-
ható, nézhetõ elektronikus dokumentumokról van
szó. Ezek egy része korong alakot ölt (CD-ROM,
DVD). Mások csak terminálon érhetõk el, több-
nyire ingyen, minden megkötés nélkül (pl. a helyi
on-line-újságok), ritkábban külön regisztrációval,
netán térítés ellenében. Némelyik dokumentum
csak szöveges (írásos) információkat tartalmaz,
mások vizuális anyagot (álló- és/vagy mozgóké-
peket) is, sõt mindez hangrögzítésekkel is kom-
binálható. A könyvtárak fontos feladatuknak te-
kintik a helyi tartalmú elektronikus lemezek
összegyûjtését, a hálózaton keringõ lokális in-
formációk archiválását – ha ez technikailag, jo-
gilag és pénzügyileg lehetséges –, de legalább a
címek (weboldalak) regisztrálását. Sajátos alcso-
portot képeznek a korábban, ha úgy tetszik ha-
gyományos formában elõállított információhor-
dozók digitális másolatai. Az idõszaki kiadvá-
nyokéról már szó esett, de természetesen a nyom-
tatott és kéziratos könyvek, az aprónyomtatvá-

nyok, a térképek, az egyedi kéziratok, az iko-
nográfiai források, a hangfelvételek, az audiovi-
zuális dokumentumok szintén digitalizálhatók és
internetre tehetõk. Ezúttal csak két példára szo-
rítkoznánk: a megyei és városi könyvtárak pá-
lyázati támogatással szép válogatást tettek közzé
képeslevelezõlap-gyûjteményeikbõl; országos
elismerést váltott ki, hiszen helyismereti-hely-
történeti szempontból kivételes jelentõséggel bír
a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának az
a szándéka, hogy a hazai helységnévtárak elekt-
ronizált változatát közrebocsássa. A kulturális
örökség ilyetén védelmére egyébként nemzetkö-
zi és nemzeti programok születnek, a magyar-
országiban – amelyet tavaly dolgoztak ki – kellõ
hangsúlyt kapott a lokális értékek, tehát a helytör-
téneti források digitalizálása. Kíváncsian várjuk, az
igazán szép tervek mikor válhatnak valóra.

A kutatási segédletek

Mielõtt egy helytörténeti kutató hozzáfog a
kiválasztott téma tanulmányozásához, azaz a
számba jöhetõ és elérhetõ források feldolgozásá-
hoz, tájékozódik a már megjelent közlemények-
rõl, a hozzáférhetõ adatokról. Késõbb, kutatás
közben, sõt a megfogalmazás során, akár annak
végsõ stádiumában is szüksége lehet egy-egy
információra, netán ellenõriznie kell valamit.
Munkájának bármely szakaszában hathatós se-
gítséget kaphat a könyvtáraktól, azok munkatár-
saitól vagy otthonról is tanulmányozható adat-
bázisaiból. Hiszen a tájékozódás alapvetõ segéd-
eszközei – a bibliográfiák, a lexikonok, az adat-
tárak, az életrajzi kötetek, az egyetemes és or-
szágos történeti szintézisek stb. – a nyilvános
könyvtárakban bárki számára rendelkezésre áll-
nak. A kifejezetten lokális segédletek két na-
gyobb és egy átmeneti csoportját szokás megkü-
lönböztetni. Az elsõbe a regionális tagolású, ám
az egész országot felölelõ összeállítások sorol-
hatók: pl. a most ünnepelt Fényes Elek geográ-
fiai szótára, Bodor Antal sokat bírált, ám sokkal
gyakrabban forgatott helyismereti könyvészete,
Mészáros István történeti topográfiája a magyar-
országi középszintû oktatási intézményekrõl. A
másik kategóriába az egy-egy megyérõl vagy
településrõl, természetföldrajzi tájegységrõl ké-
szült összeállítások sorolhatók: a szép számmal
gyarapodó város- és községtörténeti monográfi-
ák, a helyi útikalauzok, a múzeumi vezetõk, a
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régészeti leletkataszterek, a
megyei statisztikai év-
könyvek stb. A kettõ kö-
zött helyezhetõk el azok az
országos sorozatok, ame-
lyeknek kötetei egy-egy
megyét vagy települést
mutatnak be, többnyire át-
fogó jelleggel: példaként
említhetõk a Borovszky-
féle vállalkozás közismert
darabjai, vagy a közelmúlt-
ból a jogos kritikával ille-
tett, mégis nélkülözhetet-
len Magyarország megyei
kézikönyvei címû sorozat, illetve a nemrég be-
fejezett Száz magyar falu könyvesháza címet
viselõ válogatás. A sûrûn használt lokális kézi-
és segédkönyvek egy része már digitalizált for-
mában is a kutatók kezébe kerülhet: gondoljunk
például az imént említett Borovszky-sorozatra,
Vályi András országismertetõ leírására, Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia írásban és képben címû
hatalmas opusra. Könyvtáraink az elmúlt évek-
ben meglehetõsen sok és színvonalas helyisme-
reti-helytörténeti bibliográfiával és kronológiá-
val jelentkeztek, és egyre divatosabb mûfaj –
retrospektív és kurrens változatban egyaránt – a
helyi ki kicsoda, vagyis életrajzi gyûjtemény.
Megfigyelhetõ ugyanakkor, hogy a könyvtára-
ink e téren is a könnyebben szerkeszthetõ, haté-
konyabb és többféle, gyorsabb visszakeresést
biztosító elektronikus megoldásokat részesítik
elõnyben, azaz mind több intézményben bibli-
ográfiai, kronológiai és életrajzi adatbázisokat
építenek. Feltétlenül ki kell még térni arra is,
hogy a helytörténészek magától értetõdõ módon
támaszkodnak más szerzõk helytörténeti tanul-
mányaira, esszéire, ismeretterjesztõ publikációi-
ra. Ezek elsõdleges helye szintén a könyvtárak
helyismereti gyûjteményeiben van, bár a
kötelespéldány-szolgáltatás érthetetlen hézagai
miatt a helyi kiadványok egy részének beszerzé-
se, egyáltalán felderítése komoly, olykor leküzd-
hetetlen nehézségekbe ütközik.

Ritkán emlegetett, ám nagyon fontos szerep
az, amelyet a könyvtárak, fõleg a közkönyvtárak
a helytörténeti kutatás eredményeinek közvetíté-
sével, népszerûsítésével töltenek be. A kutatás
publikációs termékei – könyv, cikk, multimédia
stb. –, a kutatás által feltárt új ismeretek a nyil-

vános könyvtárakon keresztül a lakosság min-
den rétegéhez, csoportjához, egyedéhez eljuthat-
nak, a könyvtárközi dokumentumellátás kereté-
ben a megye- és országhatárokat is átléphetik.
Az internet megnyitja az utat mindenfelé, segít-
ségével a helytörténeti információk, mûvek elvi-
leg a világ bármely pontjára eljuthatnak.

A helyismereti állomány sokrétû, színvonalas
feltárása elõfeltétele annak, hogy a helytörténeti
kutatók megfelelõen tudjanak tájékozódni a
könyvtárban található forrásokról, segédletekrõl
és feldolgozásokról. A könyvtárosok eredendõ
feladata a földrajzi, a tartalmi (a tematikai) és az
idõrendi megközelítés lehetõvé tétele. Korábban,
igen-igen sokáig cédulakatalógusokat szerkesz-
tettek, bizonyos dokumentumfajtáknál (fõként az
aprónyomtatványoknál és az önálló képeknél)
viszont az ún. önfeltáró módszer, vagyis az el-
rendezés módja helyettesítette a katalógust. Gyö-
keres változást, lényeges elõrelépést hozott a
számítógépek könyvtári térhódítása, az integrált
könyvtári rendszerek megalkotása és alkalmazá-
sa. Ma már bármelyik könyvtár megteheti – ha
van rá pénze –, hogy egységes, ún. integrált
katalógust, szaknyelven bibliográfiai adatbázist
hoz létre. Kiiktatható a sok karton, elég a doku-
mentum (vagy részdokumentum – például egy
cikk vagy kép) adatait egyszer rögzíteni, a meg-
felelõ program garantálja a több szempontú
visszakeresést: pl. a gép akár tucatnyi vagy még
több tárgyszót is elbír, vagy egy könyvbõl akár
az összes földrajzi név kivetíthetõ. A programok
ugyanis alkalmasak nagy tömegû bibliográfiai
és faktográfiai információk, vagy akár a külön-
féle dokumentumok teljes szövegének, kép- és
hanganyagának tárolására és részletekig hatoló



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. október • 9

visszakeresésére. Az egyes könyvtárak gépi ka-
talógusai és adattárai a hálózati összeköttetés
révén elvileg bárhol elérhetõk, egymással össze-
kapcsolhatók, és megyei, városi vagy országos
közös katalógusok, adatbázisok építhetõk. A te-
lematikai forradalom, az internet léte kiváló esélyt
kínál arra, hogy a helyismereti-helytörténeti in-
formációk – elsõsorban a könyvtárak közvetíté-
sével – kitörjenek az évszázados elszigeteltség
(vagy amivel oly sokáig és méltatlanul vádolták:
a provincializmus) állapotából, és a nemzeti, sõt
az egyetemes információáramlás szerves részé-
vé váljanak.

A kutatás könyvtári mûhelyei

A könyvtári gyûjteményekben tárolt lokális
források és a helytörténeti irodalom eljuttatása a
kutatókhoz, érdeklõdõkhöz többnyire nem köz-
vetlenül, hanem a könyvtárosok közbeiktatásá-
val történik. A helytörténeti tájékoztatás szerves
része a könyvtárak tájékoztató szolgálatának.
Módszerei, formái nem mutatnak sajátos voná-
sokat; tartalma, színvonala azonban igen. A hely-
történeti kutatással kapcsolatos igények zöme
magas szintû, a tudományos alkotómunka folya-
matában születik. Magától értetõdik, hogy ezek-
nek az igényeknek a kielégítése csak akkor le-
hetséges, ha a helytörténeti tájékoztatás színvo-
nala is a kellõ, magas színvonalon áll, ha a szak-
tájékoztatók a kutatók hozzáértõ partnerei.

Fontos lépés a partneri viszony kialakításá-
hoz vezetõ úton, ha a helyismereti munkával fog-
lalkozó könyvtárosok maguk is végeznek kutató
tevékenységet: tudományos értékû bibliográfiá-
kat, kronológiákat, adattárakat, szemelvénygyûj-
teményeket állítanak össze, forráspublikációkat
szerkesztenek, rendeznek sajtó alá, helytörténeti
dolgozatokat, cikkeket írnak, elektronikus kiad-
ványokat készítenek stb. A tudományos kutatás
kedvezõen hat vissza a gyarapító és feltáró mun-
kára is, egyik hatékony formája a könyvtárosok
továbbképzésének, és a helytörténeti publikáci-
ók jelentékeny mértékben hozzájárulnak a könyv-
tárak és a könyvtárosok társadalmi presztízsé-
nek emeléséhez. A nemzetközi és a hazai ta-
pasztalatok arról tanúskodnak, hogy a szakkönyv-
tárak munkatársai leginkább a szóban forgó szak-
terület témái, a könyvtárostanárok az iskola- és
neveléstörténet felé vonzódnak, az általános gyûj-
tõkörû tudományos és közkönyvtárakban dolgozó

kollégák meg fõként a könyv-, a nyomda-, a saj-
tó-, a tágabban értelmezett mûvelõdéstörténet,
olykor az eszmetörténet iránt érdeklõdnek. Szin-
te kötelezõ, de mindenképpen nemes, szép és
hálás feladat az adott könyvtár, illetve az adott
település, megye könyvtári kultúrája (a különfé-
le könyvtártípusok, az olvasókörök, a helyi szak-
sajtó, a könyvtárosképzés helyi intézményei stb.)
történetének feltárásában való intenzív részvétel.
Így teljesedik ki az a szolgálat, amelyet egy-egy
könyvtár a lokális információk és dokumentumok
összegyûjtésével, rendszerezésével, közvetítésével
és közreadásával vállal.

Bényei Miklós

Most:
kell-e az ETO?

Amikor 1999 õszére végképp kiürült az ETO-
korszerûsítést finanszírozó NKA-pályázatból
származó „házipénztár”, az ETO ügyét „gond-
nokoló”, a KMK-hoz (új szakmabeliek kedvé-
ért: Könyvtártudományi és Módszertani Központ)
tartozó könyvtártudományi és módszertani osz-
tály vezetõje és témafelelõs munkatársa afféle
kiáltvánnyal fordult a Katalist levelezõlistán a
„szakmai közvéleményhez”. Kell-e az ETO gépi

adatbázisa? – kérdezték. (A vélemények összeg-
zését l. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2000.
márciusi számának Mûhelykérdések rovatában:
Kell-e még az ETO? címmel)

Akkoriban a könyvtárosjelöltek még azt
mondhatták, ha a tezaurusz volt államvizsga-
tételük, hogy Magyarországnak nincs nemzeti te-
zaurusza. (Így beszélniük sem kellett róla...)

Ma van, noha szinte naponta változik, fejlõ-
dik, mint a nyelvünk, fogalmi-logikai, értelme-
zési rendszerünk. És része, applikált eleme az
ETO.

Ezért is van kitüntetett szerepe annak, hogy
16 év után, hosszas elõkészítõ csapatmunka ered-
ményeként megjelent az ETO merõben új felfo-
gású teljes kiadása, nagyjából 62 ezer segéd- és
fõtáblázati jelzettel.

Két fontos tartalmi feltáró mûszer a könyvtá-
rosok kezében: ETO és tezaurusz. Egy hierar-
chikus és egy relációs rendszer.

Mindkettõhöz ezer szállal kötõdik Ungváry

Rudolf, a Köztezaurusz megalkotója, aki lelke-
sen érvelt 1999-ben az ETO mellett.


