
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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A levéltár gyűjtőmunkája nehéz és széles körű ténykedést igényel. Gyakran előfordul, hogy több szú 
éves levelek, községi közigazgatási vagy más hivatalok mostanáig lappangó anyagai, esetleg nagy értékv 
családi iratok kerülnek elő. Amennyiben a lakosság is ismerné ennek erkölcsi jelentőségét és bejelentem 
ezeket, máris óriási segítséget kapnánk. 

Jóllehet a törvény előírja a nemzeti vagyonnak számító iratok bejelentését, de ez a lakosság előtt nem 
közismert. E téren a honismereti mozgalom sokat segíthet. Példaként említjük meg, hogy egy Kossuth-
levelet a bejelentés után, a levéltár restauráltatott, és védett iratnak minősítve visszaadta a honismereti 
szakkörnek, iskolamúzeumban való őrzésre. 

Intézményünk jellegénél fogva inkább irányításra, módszertani vezetésre hivatott. Előírt feladata a 
helytörténetírás művelése, támogatása, amelyet saját publikációi (tanulmánya-, forráskötetek, olvasó-
könyvek), társintézményekkel szervezett konferenciák révén teljesít. Megyénkben most kialakuló szokás, 
hogy egy-egy nagy múltú település életéből, múltjából konferenciát, a megjelenő kötetről ankétot tartunk, 
amelyen a levéltár hol mint házigazda, hol pedig mint társszervező vesz részt. 

A helytörténetírást a levéltár tudományos munkatársai egymás között korszakonként felosztották és 
emellett igyekeztünk egy levéltári műhelyt is kialakítani. A fiatal kutatóknak témajegyzéket készítettünk, 
amely azoknak a levéltárban található forrásoknak figyelembevételével készült, amelyeket feldolgozásra 
javasolunk. Elsősorban a Bessenyei György Tanárképző Főiskola történelem, magyar és földrajz szakos 
hallgatói fogadták ezt örömmel, és készítettek néhány nagyon jól sikerült szakdolgozatot. Ajánlásunk 
ugyanis azt is jelentette, hogy a munka során figyeltük, szükség esetén szaktanárával együtt segítettük a 
nálunk dolgozót. Diákköri konferenciára került több dolgozat, közülük igen szép visszhangja volt a 
boszorkányperekkel, az 1848-as forradalom helyi eseményeivel foglalkozóknak, valamint annak a 
népességkutatásra vállalkozó két pályázatnak, amelyik egy kuriális település XVIII. századi lakosságát és a 
XVIII-XIX. századi zsidóbevándorlást vizsgálta. 

A pályázók másik nagy táborát a középiskolások adják, akik a diáknapokra (Sárospatak) és a minden 
évben kürt országos tanulmányi versenyekre készülnek. Az utóbbi csábereje abban rejlik, hogy az első tíz 
közé jutó tanulónak nem kell felvételiznie. A nagy érdeklődés azonban még messze áll a sikertől, amit 
nehezít a kiírt témáknak a tananyagtól, a forrásoktól való távolsága is. Az elmúlt időszakban egy 
Thököly-forrás elemzése volt a téma. Az olvasókönyvben csak egy forrás található, amelyet nem mertek 
választani, az eredeti pátenst, missilist pedig nem tudták olvasni. Levéltárunk ezért vállalta egy kis füzet 
kiadását, melyben néhány átírt, a latin szöveget magyarul is megadó levelet közöltünk. Az eredmény 
három pályadíjas dolgozat lett. Jobb forrásmegjelölésnek bizonyult az urbárium, amelynek feldolgozása 
egy hozzánk járó kislánynak 5. helyezést és felvételi nélküli továbbtanulást jelentett. A középiskolai 
pályázók jelentős része azonban olyan dolgozatot szeretne készíteni, amelyik érdeklődéséhez közel áll. így 
készült el egy-egy tanulmány Nyíregyháza malmairól, vásárairól, ezek a múzeumi pályázati rendszerben 
értek el sikert, és jutotak el a Néprajzi Múzeum pályázatára. 

Ezeknek a munkáknak különös jelentőségét abban látjuk, hogy tájékozottságot, szakmai felkészülést 
nyújtanak, erősítik a múlt tiszteletét, valamint a hazaszeretetet. Hasonló célból immár öt éve működnek 
az általános iskolások és a középiskolások részére beindított levéltári szakköreink. 

A honismereti mozgalmat szerény lehetőségeinknek megfelelő helytörténeti kiállítással is segítjük. A 
régi Nyíregyháza, a Rákóczi Szabolcs és Szatmár vármegyékben című vagy a régi térképekről készült 
kiállítást a szocialistabrigád-vetélkedők anyagába is bevették a szerzők. Legnagyobb tábora az „Igaz ez a 
szép" szocialistabrigád-vetélkedőnek van, ezenkívül a közművelődési intézmények egy-egy évforduló 
kapcsán évről évre rendeznek várostörténeti vetélkedőket is, amelyeken a kérdések kidolgozásával, 
zsűrizéssel veszünk részt, és a levéltári szakkör is képviselteti magát. A diákok és a fiatal szakmunkások 
honismereti nevelését év közben rendkívüli levéltári órákkal, nyáron pedig a honismereti táborokban 
tanácsadással segítjük. 

Az elmondottakból kiderül, hogy a levéltár több más intézménnyel, szervezettel együttműködik. A 
Hazafias Népfront megyei honismereti bizottságának elnöke a levéltár igazgatója, dr. Gyarmathy 
Zsigmond, mindketten részt veszünk a TIT történelmi szakosztályának munkájában is. A Megyei 
Művelődési Központ honismereti szakbizottságában a levéltárat képviselem. Jó munkakapcsolatban 
vagyunk a megyei pártarchívunmal, a két nyíregyházi főiskolával, a Debreceni Akadémiai Bizottság 
néhány szakcsoportjával. Együttműködésünk főleg a földrajzi nevek gyűjtésében, a dokumentumkötetek 
készítésében jelentős. Személyhez kötött nálunk a téeszkrónika-írás szakmai segítése, dr. Gyarmathy 
Zsigmond mind írásaival, mind pedig közvetlenül, személyesen is támogatja ezt a jelentős tevékenységet. 
Nemcsak a krónika történeti részének összeállításához szükséges levéltári fonásokért, hanem a folyamatos 
napi munkához szükséges tanácsokért is hozzá fordulnak. 

A helyi rádióban hétvégeken sorra kerülő néhány perces évforduló-naptárt szerkesztem, ebben 
szeretném ennek a tájnak azon embereit bemutatni, akik munkájukkal hozzájárultak nemzeti kultúránk és 
hírünk növeléséhez. Természetesen nemcsak a hősökről szól a műsorom, hanem azokról is, akik szűkebb 
pátriánkban való ténykedésükkel a haladást szolgálták. 

Végezetül a továbblépés lehetőségeit kutatva, két elképzeléshez keressük a megvalósítást segítő 
partnereket. A levéltárba sok olyan képzett, egészséggel, szellemi kapacitással rendelkező nyugdíjas jár, 
akikből lehetne egy olyan munkaközösséget szervezni, amelyik hasznos feltáró munkát végezhetne. 
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Gondolunk pl. egy lelőhely-katalógus összeállításúra, amelyik a falvak történetéhez a feudális anyagból az 
íllamépítészeti, a térképgyűjteményekből, az iskolai, az alispáni, tanácsi irategyüttesből gyűjtene jelze-
eket. Kellő irányítással alapja lehetne ez egy új megyei monográfia elkészítésének. 

A másik elképzeléssel a fiatal tanárokat, értelmiségieket kívánnám bevonni a mozgalom felelősségteljes 
nunkájába. Napjainkra nemcsak a bürokrácia burjánzása, hanem vele együtt a fontos források, dokumen-
umok hiánya is jelentkezik. Döntések születtek telefonon, szóban, elpusztultak a szocializmus kezdeti 
corának írásos emlékei, tönkrementek a gyenge minőségű másolópapíros jelentések stb. így született meg 
iz az igény, hogy egy visszaemlékezést gyűjtő csoportot kellene szervezni, ami nem teljesen új gondolat, 
nert a pártarchívumok aktívái már végeztek hasonlót, csak most szélesítenénk a területet. Vannak olyan 
visszaemlékezések, amelyek a történész értékelése nélkül közreadhatók, de van társadalmunkban egy 
jelentős réteg, amely a „hőskor-t" végigdolgozta, néha tanulta is, de a fejlődés törvényszerűsége új 
smbereket kívánt. Ezek a „félreállított" emberek hordozhatnak egyéni sérelmeket, de tisztázhatnak sok 
lokumentumvesztett eseményt is. Lehetnek ezek az emberek régi tanácsi dolgozók, tsz-szervezők, 
párttitkárok, tanárok stb. A gyűjtők csak igazán felkészült emberekből kerülhetnének ki, hiszen meg kell 
nyerniük a visszaemlékezőt. Az így gyűjtött anyagot a levéltárban vagy a pártarchívumban elhelyezve 
kutatási korlátozás alá vonnánk, megőriznénk őket a korunkat megérteni, feltárni kívánó történelemnek. 

Láczay Magdolna 

A Kaposvári Palmiro Togliatti 
Megyei Könyvtár 
Helyismereti Részlegének munkájáról 

1977 nyarán a Kaposvári Megyei Könyvtár szakrészleges átalakításával jelentősen korszerűsítettük az 
olvasószolgálatot. 

A célunk az volt, hogy a különböző témák iránt érdeklődő olvasók és kutatók egy helyen találják meg 
a könyveket és a témához kapcsolódó szakfolyóiratokat. Megkétszereztük a könyvtári tájékoztatást 
nyújtó szolgáltatási pontokat, és változatosabbá tettük az egy-egy szakterületért felelős könyvtárosok 
munkáját. 

Az olvasók eddigi és várható érdeklődésének megfelelően a következő szakrészlegeket alakítottuk ki: I. 
Altalános részleg. (Az átalakítás első lépcsőfoka, a könyvtárral ismerkedés első színtere.) II. Helyismereti 
szakrészleg. (Tulajdonképpen a Somogy megyére vonatkozó gyűjtemény kutatótenne.) III. Társadalomtu-
dományt IV. Természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, V. Művészeti, nyelvészeti és irodalom-
tudományi szakrészleg. (Ennek tartozéka: a zenei részleg). A szakrészleges tájékoztatás előnye, hogy az 
olvasó az egyes szakterületek tájékoztató könyvtárosaival eredményesebb kapcsolatot építhet ki. A 
könyvtári tájékoztatás ugyanis akkor megfelelő, ha pontos, gyors és a címzetthez szólóan differenciált. 

Napjainkban megfigyelhető, hogy nemcsak a könyvtárakban, hanem a múzeumokban és a levéltárak-
ban is állandóan nő a kutatók, olvasók érdeklődése a honismeret dokumentumai iránt. A Kaposvári 
Megyei Könyvtárban a honismereti, helyismereti, helytörténeti témák iránt érdeklődő olvasók a már 
említett II. szakrészlegben, vagyis a Somogyi-kutatóteremben kapják meg kérdéseikre a választ. Ebben a 
kutatószobában, amely a volt olvasóterem helyén létesült, bőséges helytörténeti anyag áll mindenki 
rendelkezésére. Jelentőségét akkor érzékelhetjük, ha figyelembe vesszük, hogy a somogyi gyűjtemény 
könyvanyaga és egyéb dokumentumai csak az átalakítás után kerülhettek szabadpolcra. Erre 1977 
júliusáig sem helyünk, sem lehetőségünk nem volt. 

A Kaposvári Megyei Könyvtár megalakulása (1952) óta gyűjti a helyismereti anyagot is. A kutatóterem 
polcain a kifejezetten somogyi vonatkozású könyvanyagon kívül (ezek kötetszáma meghaladja a 3500-at) 
enciklopédiák, lexikonok, nagyszótárak is sorakoznak. Az átalakítás előtt a könyvtár legkülönbözőbb 
helyein tárolt helyismereti kézikönyvek egységes kutatótermi elhelyezése - a somogyi gyűjteménnyel 
együtt - nélkülözhetetlen segítség a helytörténeti témák iránt érdeklődőknek. A gyűjteményben 
kimagasló értéket képviselő korábbi kiadványok is vannak: a Magyarország vármegyéi és városai sorozat, a 
Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei, Gönczi Ferenc és Fekete István régebben kiadott 
művei - hogy csak néhányat említsünk. 

A kutatóterem profiljához jelentős mértékben járul hozzá a megyei sajtó- és mikrofilmanyag. A 
Somogyi Néplap - a megye napilapja - 1952-től áll bekötve az olvasók rendelkezésére. A Somogyi 
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