
A HONISMERETI KUTATÁS FORRÁSAI 

A főváros 
helytörténeti könyvtára 

A Budapest históriájára vonatkozó nyomtatott dokumentumokat őrző intézmények közül a Fővára 
Szabó Ervin Könyvtár Budapest-gyűjteménye a legrégibb s egyben a leggazdagabb állományú. Valóságo 
kincsesbánya a honismereti búvárnak, de a múlt iránti egyszerű érdeklődőnek is. 

A főváros könyvtárában 1914 óta folyik rendszeres helytörténeti gyűjtő- és kutatómunka. Ez időtő 
halmozódott fel megannyi könyv, folyóirat, évkönyv, újság, plakát, fénykép és más könyvtári dokumen 
tum, amelyek e kétezer éves múltú város életének szinte valamennyi vonatkozásával foglalkoznak. í 
Budapest-gyűjtemény állománya az eltelt majd hetven esztendő folyamán szépen gyarapodott és ma má 
joggal mondhatni: hazánk legnagyobb helytörténeti könyvtárává lett, amelynek országos jelentőségi 
feladatai is vannak a helyi funkciókon felül. 

Munkáját négy témakör köré csoportosíthatjuk. Legfontosabb feladata tudományos jellegű: teljességri 
törekedve gyűjti és föltárja a honismereti-helytörténeti kutatómunka forrásaiul szolgáló nyomtatot 
dokumentumokat. Természetszerűen közművelődési munkát is végez, hiszen tájékoztató- és propaganda 
tevékenységével, bibliográfiák összeállításával hathatósan támogatja a honismereti ismeretterjesztő mozgal 
mat, segíti az iskolák oktató-nevelő munkáját a hazafias nevelés előmozdítására. De ellát a Budapest-gyűj 
temény gyakorlati feladatokat is, amikor a különféle irányítási szerveket a rendelkezésre álló dokumen 
tumokkal segíti munkájukban. Végül - a legrégibb ilyen jellegű gyűjtemény tapasztalatainak jogán -
módszertani tevékenységre is vállalkozik a kerületi, városi, megyei könyvtárakban működő vagy éppei 
szerveződő helytörténeti gyűjtemények támogatásával, elsősorban munkamódszereik kialakításában. 

A gyűjtemény említett gazdagságát mutatja néhány adat! Könyvállománya mintegy 62 ezer kötetr« 
rúg: összefoglaló monográfiák, résztanulmányok, ősnyomtatványok, magyar és idegen nyelvű forrásmun 
kák, kéziratok . . . - fölsorolni is hosszadalmas - találhatók itt. A könyvanyag egyedien értékes részéi 
alkotják a kalendáriumok és naptárak (kb. 3600 kötet) és szinte teljesnek mondható a fővárosi iskolái 
értesítőinek sorozatai. Föltétlenül említésre érdemesek a különböző címtárak, intézményi alapszabályok 
statisztikák, költségvetések, kimutatások. De meg kell emlékeznünk - a teljesség igénye nélkül - ; 
fővárosi kötődésű személyek életrajzáról, a kiállítási katalógusokról, albumokról, díszkiadásokról, emlék 
könyvekről, almanachokról, fakszimilékről stb. Nagyon fontosak a fővárosi vonatkozású folyóiratok, 
hírlapok, egyéb periodikák és alkalmi kiadványok. Csak üzemi lapokból 500 féle található a gyűjtemény 
ben. 

A többi nyomtatott dokumentum sorában jelentős helyet foglalnak el a szöveges és rajzos plakátok, 
ebből mintegy 60 ezer példányt őriz a könyvtár. S aminek fontossága van: rendkívül gazdag a2 
1918-1919-es magyar polgári demokratikus forradalom és Tanácsköztársaság falragaszainak kollekciója 
Egyes korszakokra nézve forrás értékűnek bizonyulnak az aprónyomtatványok. Puszta szám szerűségéber 
is hatalmas anyagot tud a kutatók rendelkezésére bocsátani a Budapest-gyűjtemény, mennyiségük 300 
ezer. Gyakran keresik és eredményesen használják a kéziratos és nyomtatott térképeket, melyek száma ma 
már meghaladja a 700-at. És nem feledkezhetünk meg a 70 ezres nagyságrendű fényképgyűjteményről 
sem, mely számos fotótörténeti ritkaságot és kuriózumszámba menő felvételt tárol. 

Ilyen tekintélyes anyag azonban mit sem érne és gyakorlatilag hozzáférhetetlen volna, ha nem lenne 
alaposan föltárva. A gyűjtemény munkatársai azonban több mint fél évszázada körültekintő munkával 
könnyen kezelhetővé tették e terjedelmes állományt. Erre épülnek azután az olvasók tájékoztatását és 
eligazodását szolgáló eszközök: katalógusok, mutatók és más segédletek. 

A Budapest-gyűjtemény föltáró munkája eltér a szokványos és általánosan alkalmazott könyvtári 
gyakorlattól. A betűrendes és szakkatalóguson túl ugyanis számos egyéb eszköz tájékoztatja az érdeklő 
dőket, és egészen részletes analitikus fölbontásban „helyezik" eléjük a kívánt információkat. Ezek sorában 
talán első helyen kell említeni a földrajzi katalógust, amely a főváros területét kisebb topográfiai 
egységekre tagolva tartalmazza egy-egy terület, városrész, lakónegyed szakirodalmát. A régtől ismert és 
használt hétkötetes Budapest Története Bibliográfiának mintegy időbeli folytatása a kartotékokon álló 
ún. repertórium, amely 1950-től „naprakészen" tárja fel - a bibliográfia tematikai rendjét követve - a 
fővárosra vonatkozó temérdek irodalmat. Rendelkezésére áll az olvasóknak egy forrás szerinti katalógus, 
ahol a lapok, folyóiratok nevének betűrendjében - s azon belül időrendben - találhatók az ott megjelent 
tanulmányok, cikkek. 

A Budapesthez valamilyen módon kötődő személyek életrajzára vonatkozó anyagot a folyamatosan 
gyarapodó életrajzi katalógus tartja nyilván. Meg kell emlékezni a Budapest a szépirodalomban elnevezésű 
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artotékrendszerről, melynek az a feladata, hogy eligazítson a fővárosi ihletésű és tematikájú szépirodalmi 
lkotások rengetegében. A szöveges formájú dokumentumokon kívül a nyomtatásban napvilágot látott 
óvárosi vonatkozású képanyagot is könnyen hozzáférhetővé teszi a Budapest-gyűjtemény a kutatók, 
xdeklődők számára. Tematikus rendben összeállított - és hamarosan könyv alakban is megjelenő -
:éplelőhely bibliográfiája percek alatt megközelíthetővé teszi a kötetekben, folyóiratokban megjelent 
egkülönbözőtt támájú ábrázolásokat a Schedel Világkrónika (1493) első Buda-metszetétől napjainkig. Az 
•letrajzi katalógushoz hasonló céllal, arcképkatalógus mutatja meg a Budapesthez kapcsolódó személyi-
égek nyomtatásban megjelent portréinak lelőhelyeit. Mindezek mellett, mintegy kiegészítésül, igazítják el 
i könyvtárost és az olvasót: a kisnyomtatványok betűrendes és szakmutatója, a fényképes plakátkata-
ógus, a plakátok szakmutatója, a fotógyűjtemény használatát egyszerűsítő mutató. 

A föltáró munka eredményeként születtek meg továbbá a Budapest-gyűjtemény fontos és egyben 
sajátos kiadványai, amelyek különösebb utánaböngészés nélkül tálalják a kért források lelőhelyeit. Ilyenek 
iz egyedülálló jelentőségű Budapest Története Bibliográfián kívül a tematikus bibliográfiai sorozat: a 
Budapesti Füzetek vagy a főváros huszonkét kerületére vonatkozó irodalmat félévenként közzétevő 
Kerületi Figyelő kötetei. Az erősen budapesti kötődésű írók, költők (Arany János, Jókai Mór, Ady Endre, 
Krúdy Gyula) munkásságából az írók Budapestje című sorozat szöveggyűjteményei közölnek szemelvé-
nyeket, gazdag illusztrációs anyaggal kiegészítve. ízléses kiállítású hasonmás kiadványok teszik közkinccsé 
i jól használható, de egyébként nehezen hozzáférhető forrásokat, dokumentumdcat. 

Látható, hogy a Budapest gyűjtemény sokoldalú tájékoztatóeszközei, információt szolgáltató segéd-
letei még a kezdő kutatót is átsegítik a nehézségeken. S ennek igen nagy szerepe van abban, hogy a 
tanulóifjúság is könnyedén és eredményesen dolgozhat helytörténeti munkákon e könyvtárban. Joggal 
állapította meg a Budapest című folyóiratban a gyűjtemény méltatója: „Utcák, terek, foglalkozási ágak, 
évszámok, szolgáltatások, nevek, történelmi események, inspirálhatják a kíváncsiságot: a mindenre 
kiterjedő analitikus feldolgozásmód, az utalások, mutatók kiterjedt rendszere kapaszkodókat ad a 
kutatóknak, olvasóknak". (Krajczár Imre: Az ismeretlen kincsesbánya. Budapest, 1967. 3. sz. 23. old.). 

Végül is, kik használják ezt a „kincsesbányát"? Elsősorban természetesen a helytörténet kutatói és a 
szűkebb pártriájuk után mélyebben érdeklődők. Azután sok hivatásos szakíró talál itt anyagot tudományos 
és népszerűsítő művéhez. Újságcikkek, tévéműsorok, gyakran használt kézikönyvek (pl. Budapest 
Lexikon, Budapest Enciklopédia stb.) készültek a Budapest-gyűjtemény állományából. De támaszkodik rá 
az egyetemi könyvtártudományi oktatás éppen úgy mint a pedagógus-továbbképzés vagy az igényes 
általános és középiskolai történelemtanítás. Gyakran íródnak a gyűjteményben szakdolgozatok, diplo-
mamunkák, tudományos diákköri pályaművek. És örvendetesen megszaporodott a „csak úgy olvasgatok" 
száma is. 

A fölhalmozódott anyag, az analitikus föltáró munka, a tájékoztatás kiterjedt apparátusa mégis talán 
egyetlen cél érdekében van: a szülőföld, a szűkebb haza alaposabb ismeretének, s ezen keresztül az igényes 
és tudatos hazaszeretetnek szolgálatáért. 

A III. Országos Honismereti Konferencián Székely György akadémikus megállapította: „a siker egyik 
záloga az volt, hogy mindig akadtak olyan közgyűjtemények, amelyek meghatározták egy-egy honismereti 
akció célját, feladatát, kidolgozták a módszereket stb." A Szabolcs-Szatmár megyei levéltárnak a 
honismereti mozgalomban betöltött szerepét elemezve úgy tűnik, hogy a tapasztalatok és a módszerek 
átadásra, megbeszélésre érdemesek. 

A levéltár a legutóbbi időkig zárt tudományos intézet volt, amely őrizte és feltárta a történelem írott 
forrásait, valamint kiszolgálta az államigazgatást. Az 1969/27. tvr. a levéltárakat közművelődési feladatok 
ellátására is kötelezte, de ennek formáit nem jelölte meg. A „nyitott levéltár" megvalósítása nagy 
segítséget kapott az akkor fellendülő honismereti mozgalomtól. 

Mezey László Miklós 

A Szabolcs-Szatmár megyei 
Levéltár szerepe 
a honismereti mozgalomban 
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