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Garter, G. A*:
KÖNYVTÁRAK ÉS HELYTÖRTÉNET

A történettudomány és a helytörténet tudománya a humán tudományok 
körébe tartozik* Úgy hiszem tökéletesen felesleges* hogy ebben az elő- 
adásomban én védjem meg a történettudomány hitelét* Megtették ezt már 
eddig is nagyon sokszor* a talán sehol sem eredményesebben* mint 
A. 1* Rowse rendkívül érdekes kis könyvében, melynek cime: "A törté
nettudomány haszna*. így nincs sémi egyébre szükség* csak arra*hogy 
az ember eléggé kipallérozott aggyal rendelkezzék ennek elolvasására 
és megértésére* A könyv vezérgondolata az, hogy Jó kormányzatot csak 
olyan nép tud kitermelni magából* amely megérti a történelem szavát*
Most csak két rövid megállapítást kívánok ebből a könyvből idézni*

A könyv szerzője először ezt mondja; "Mint nemzet, egyszerűen nem 
engedhetjük meg magunknak azt a hibát* hogy olyan politikai vezetést 
termeljünk ki magunkból* amely nem ismeri a modern európai és világ- 
történelem tényeit cs törekvéseit”. Valamivel később pedig ezt mondja: 
"Bizonyára kitalálták már, mit tartok én a történelem - ha nem is egyet
len* de - elsődleges hasznának* Azt* hogy minden tudományágnál inkább 
tudja az embert képessé tenni kora eseményeinek* ügyeinek és irányzata
inak megértésére* Lehet-e ennél fontosabb feladatot elképzelni?"

Akadnak azonban olyanok,akik elismerik a történelem tudásának hasz
nát a nemzeti ügyek megítélése tekintetében* ugyanakkor azonban nem 
akarják elfogadni* hogy a helytörténet a nemzeti történelem egyik fon
tos ága* Ez utóbbit egyszerűen a régiscgkedvelők és a könyvtárosok ha- 
azontslen kedvtelésének tartják*

Előadásom első céljaként tehát annak kimutatását tekintem, hogy a 
helytörténeti gyűjtemény /akár valamely közművelődési könyvtárban,akár 
egyetemi könyvtárban, akár megyei levéltárban, vagy bárhol másutt legyen



elhelyezve/ két forios szerepet tölt be*
Az első és legfontosabb értelme annak, hogy legyen helytörténeti 

gyűjtemény, hogy törődjünk ennek fejlesztésével és hogy közpénzeket 
fordítsunk reá, ez; képessé teszi a történészeket és az Írókat történő- 
ti munkák Írására* Az ily mó^on megirt történeti munkák viszont engem 
is, Önöket is /és mindenkit, aki csak időt fordít elolvasásukra/ képessé 
tesznek arra, hogy megértsük saját helyi ügyeinket, továbbá a hélyi 
ügyeknek a nemzeti ügyekkel való összefüggését* így azután, ha értelem
mel olvassuk az ilyen munkákat, elhamarkodott lépések helyett megfon* 
tolt döntéseket tudunk majd az egyes politikai kérdésekben hozni; de 
ezen felül olyanfoku polgári öntudatra is szert teszünk, amelynek ered
ményeként értékes állam.olgári magatartás alakul ki bennünk.

Történeti munkákat azonban nem lehet adatok nélkül Írni,- az adato
kat viszont /akár nyomtatott szövegben, akár kéziratban találhatók is 
meg/ leghatékonyabban úgy tudja a történész felhasználni, ha azok a 
könyvtárakban megfelelő rendszerben találhatók* Éppen ezért nem megle
pő dolog, hogy az utolsó száz év alatt hazánkban irt száz meg száz hely- 
történeti munka javarésze bőséges tanúbizonyságot nyújt a helytörténeti 
anyagot tartalmazó könyvtárak értékéről*«*

A későbbiek során még bővebben fogok szólni az egyik ilyen hely- 
történeti munkáról* Most azonban át kell térnem a második okra, ami 
indokolttá teszi a helytörténeti anyaggal foglalkozó könyvtárak fenn
tartását, s ez: válaszolni kell tudni minden olyan kérdésre, ami csak 
az illető helység történetével kapcsolatban felvethető, bármilyen ok
ból hangzott is az el, S s helyütt nagyon hangsúlyozottan szeretnék 
rámutatni arra, hogy a hely múltjára vonatkozó tájékoztatást nagyon is 
gyekor1í ti és evilági okokból is lehet kérni*

1954 januárjában pl*, amikor egy helyi csatorna kiáradt s ezzel 
kárt tett több házban, üzleti helyiségben, igen sok olyan egyén kere
sett a csatorna történetére vonatkozó adatokat, aki jogcímet keresett 
az ingatlanában ért károsodás összegének megtérittetésére*

Vagy pl. az utóbbi évek során több eset fordult elő, cmikor war- 
ringtoni és Warrington-környéki lakosokat annak az utcának tisztántar
tására akarták kötelezni, ar lyben laktak. Az illetőknek a helytörténe
ti aryacot tartalmazó Könyvtár régi térképei alapján sikerült bebizo-



nyitaniok, hogy az illető utcák törvény szerint főútvonalnak voltak te
kintendők, s igy rendbentartásukról a város lakosságának a maga öassós
ságéban kell gondoskodnia*

A holyi hirlapgyüjtöményt /“amelynek összegyűjtésére száz évvel 
ezelőtt csak a könyvtárnak volt gondja-/ számtalan esetben kellett a 
helyi törvényszék tárgyalásain bemutatni a kihallgatott egyének állítá
sainak igazolására* - A könyvtárnak a helyi esőzésre vonatkozó adatait 
egy helyi kutatómérnök tanulmányozta} az illetőt az egyik helyi gyárte
lep folyóba vezető szennyvíz-csatornájának egyenetlen teljesítőképessé
ge foglalkoztatta* Ugyanez a cég a folyó dagályában mutatkozó különbsé
gekre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban is felhasználta a mi helyi 
adatainkat, továbbá arra is, hogy megállapíthassa sgy olyan földdarab 
tengerszint feletti magasságát, amelyen gyepes tekepályát akartak fel
állítani*

A helyi napilapok /amelyek tulajdonképpen helyi üzleti vállalkozá
sok/ gyakran használják fel a helytörténeti anyagot helyi érdekű oikke- 
ik megírásához* Ugyanígy több helyi cég is a könyvtárhoz folyamodott, 
amikor az utóbbi évekről történetüket akarták megírni*

A sarringtoni helytörténeti gyűjtemény azonban, akárcsak bármely 
más megfelelő nagysággal biró különleges gyűjtemény, más városokból ás 
országokból is magához csalogatta a kutatókat* Az utóbbi három év során 
?1« Amerikából és Norvégiából, Manchesterből, Oxfordből, Accringtonból 
és Londonból - hogy csak néhány helyet említsünk - Látogatták meg kuta
tók a könyvtárat, hogy a legkülönfélébb helyi anyag tekintetében foly
tathassanak kutatást* Ilyen területek voltak pl*: a Oheshire-i népi 
táncok és szokások, - Josiah Wedgirood, - bryologia /faoszattan/, - 
Rícherd le Gallienne, - egy msdárgyüjtemény, amely egy l8*században élő 
helyi természettudós birtokában volt} a Manohester-i hajózható csatorna} 
s John Reinhold Forster, aki Cook kapitányt kisérte el valsmelylk felfe-' 
dező útjára.

Annak a néhány területnek fenti rövid felsorolásából, ahol a hely- 
történeti gyűjtemény felhasználható, bizonnyal kitűnik, hogy az ilyen
fajta könyvtárnak - helyi szempontból ugyan, de - az ismeretek széles 
körét kell átfognia. Ugyanígy az is nyilvánvaló, hogy sokféls anyagot 
kell tartalmaznia: könyveket, újságokat ée folyóiratok évfolyamait,tér
képeket, szemléltető képeket, okmányokat, kéziratos naplókat, meteoroló-
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Ciai feljegyzéseket, fényképeket és filmeket*
•09006
Szeretnék e helyütt rámutatni, hogy a helytörténeti gyűjtemény nem 

fog a megkívánható mértékben gyarapodni, ha az ember beéri azzal, hogy 
egyszerűen várja az adományozott könyvek ás egyéb anyag beérkezését* Bi
zonyos vagyok felőle, hogy a jelenlévő könyvtárosok Java része ezt az 
állításomat magától értetődő dolognak tartja, - mint ahogy arról is meg 
vagyok győződve, hogy a legtöbb könyvtáros tesz is valamit annak érdeké
ben, hogy a helytörténeti gyűjtemény növekedését elősegítse* Legtöbben 
közülünk - bizonyos vagyok felőle - nem kímélik a fáradságot, hogy biz
tosítsák a helyi társaságok és intézmények által közreadott sorozatos 
publikációk rendszeres beérkezését /akár házilag állítják ezeket elő, 
akar nyomtatásban jelennek meg/* Legtöbben közülünk köriratokat intéz
nek a helyi társaságokhoz és intézményekhez, amelyektől addig nem kaptak 
anyagot, s ezekben felkérik őket, hogy küldjék meg kiadványaikat és ok
mányanyagukat* Időt fordítunk arra is, hogy jegyzékbe foglaljuk azokat a 
helyi vonatkozású könyveket, amelyek nem szerepelnek még gyűjteményünk
ben, azután iparkodunk megszerezni őket* Esetleg megszervezzük a helyi 
újságok kivágatainak gyűjtését* S talán mulékonyabb értékű anyagot is, 
Így pl. hirdető cédulákat, plakátokat s helyi jellegű fényképeket is 
gyűjtünk* Kitérjed-e azonban ennél messzebb az érdeklődési körünk? S va
lóban mennyivel messzebb mehetünk ennél?

Könyvek és kisnyomtatványok
Ami a könyveket és a kisnyomtatványokat illeti, az eddiginél vala

mivel több is tehető* Ehhez azonban vennünk kell a fáradságot annak biz
tosítására, hogy először is minden helyi vonatkozású könyvről tudomásunk 
legyen. Ennek elérése elég kutatómunkát feltételez ahhoz, hogy az illető 
személy bizonyos vonatkozásban szakértővé váljék ezen a területen. Má
sodszor szükséges, hogy az olyan könyvek is, melyek szorosan véve néa 
helyi vonatkozásuak, viszont a helytörténet bizonyos különleges vonat
kozásaihoz szélesebb hátteret tudnak nyújtani, szintén meglegyenek a 
könyvtár általános gyűjteményében /vagy a kölcsönző-részlegben, vagy a 
tájékoztatási segédkönyvtárban, esetleg mindkettőben./ így pl, egy 
lancashirei könyvtár sem állíthatja, hogy teljes lehetőséget nyújt a 
helytörténettel foglalkozó tudós kutató igényeinek kielégítésére, ha a 
polgárháború időszakának hátteréül ner -eadelkezik Braxap "A nagy pol-
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polgárháború Lenccshlre-ban" cimü munkájával, - vagy pl. az ipari for
radalom hátteréül niccs meg állományában Hantooz "Az ipari forradalom 
a XVIII.században" cimü müve;, és igy tovább mind távolabbra éa távolabb
ra kell haladni, hogy a különleges helyi igényeket ki tudjuk elégíteni...

Levéltári Irományok és kéziratok
Ami a levéltári és kéziratos anyagot illeti, továbbra is az a meg

győződésem, hogy minden olyan közművelődési könyvtár számára, amely el
fogadhatóan felszerelt helyi gyűjteménnyel rendelkezik, feltétlenül 
szükséges a tisztán helyi vonatkozású levéltári anyagnak és kéziratok
nak megszerzése és gondozása. A levéltári és a kéziratos anyag ugyanis 
a helytörténet írásához szükséges forrásanyag. A legtöbb helytörténeti 
kutatást egyébként is olyan helybeli lelkes egyének végzik, okik számá
ra nem lenne valami könnyű dolog a kutatás más intézményekben, megyei 
városokban és egyetemi könyvtárakban.

Két dologgal azonban nagyon tisztában kell lennünk. Először is,ha 
egy helyi könyvtár helyi vonatkozású levéltári anyagot és kéziratokat 
gyűjt, akkor megfelelő tárolási lehetőségekről kell gondoskodnia és 
biztosítania kell a különleges őrizetet és kezelést is. üég mindig sok- 
sok ezer szerződési okirat, kézirat és olyan irattári anyag van magán- 
személyek birtokában, ügyvédek irat ládáiban, a városháza irattárában 
és magánházakban, amelyek: pedig jelentőséggel tirrak valamely helység 
szempontjából. Viszont a jelenlegi tulajdonosok nem igen fogják ezeket 
az irományokat a közművelődési könyvtáraknak átengedni, ha nem törté
nik ezeknek kezelése és őrzése különleges gondossággal. A megfelelőkép
pen megépített pácoólszcba jelenti, minden valószínűség szerint, a le
véltári és kézirat! anyag tárolása ez-mára a szükséges megoldást. Az 
is szcbajöhet, hogy kis gyűjtemények szakszerű lemásolására rövid idő
re szakértőt vonunk be munkánkba; neves könyvkötő cégek pedig minden 
bizonnyal szívesen kijavítják a kéziratokat és a levéltári anyagot,ha 
munkájukért jól megfizetjük őket. Természetesen sokkal jobb megoldást 
jelent, ha állandó levéltárost, vagy a helytörténetre specializált 
könyvtárosi alkalmazunk; úgy hiszem, az ilyen eljárás szükségességét 
a továbbiak során sikerülni fog bebizonyítanom. Ih-sodezor: el kell is
mernünk, hogy a levéltári és kéziratos anyagból álló gyűjtemények szá
mára a megfelelő megőrző intézmények a megyei levéltárak, az egyetemek 
és egyéb intézmények. Kern szabad tehát megpróbálkoznunk azzal, hogy
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ezekkel a gyűjtenenyekkel versenyre keljünk; éppen fordítva? meg kell 
értenünk céljukat ia működési körüket* Ha esek lehetséges, megállapodást 
kell létesítenünk arra vonatkozóan, hogy a különféle gyűjtemények milyen 
területre szorítkozzanak, s amennyiben add van rá, minden olyan anyagot, 
amely nem illik bele a tisztán helyi vonatkozása gyűjteménybe, megfele- 
lőbb gyűjtőhelynek kell átadnunk. Igen nagy segítséget jelentene a mű
kedvelő helytörténészek számára, ha az egyetemi könyvtárak kapuikat 
kissé szélesebbre tárnák ki /vagy talán kissé szívesebb mozdulattal/, 
mivel értékes helyi vonatkozású anyag van az egyetemi könyvtárakban el
helyezve.

Sok anyagot azonban ilyen módon nem vihetünk át egyik helyről a 
másikre. Igen sok olyan kézirat van ugyan ezidőazerint az állami levél
tárakban, a megyei levéltárakban, a közművelődési könyvtárakban és az 
egyetemi könyvtárakban, amelyet máshova áthelyezve sokkal jobban lehet
ne hasznosítani, csakhogy az anyag sokféle okból kifolyóan továbbra is 
a jelenlegi könyvtárban kénytelen maradni. Szerenoséra a fényképezés 
utján lehetővé vált az ilyen jellegű nehézség áthidalása. John L. Hobbs 
"A könyvtárak és a helytörténeti anyag* cimü könyvében már ezt Írhatja 
ezzel kaposolatban: "Elérkezik az idő,'amikor nem fogják valami távol
eső intézményre való utalással lerázni magukról a kutató tudósokat, a 
helytörténetre vonatkozó minden fontos anyag ugyanis - vagy eredetiben, 
vagy fotókópia alakjában - megtalálható lesz majd a helyi gyűjtemény
ben".

A magam részéről a fényképezés ás a helyi anyag kérdésében két 
irányú lehetőséget látok. Először is, meg lehet ezúton szerezni helyi 
használatra a más gyűjtőhelyekén levő anyag fotókópiáit.!Másodszor 
pedig a különgyüjteaény fontosabb anyagáról készített fotókópiákat 
bármely mag helyen való használat céljából is rendelkezésre lehet bo« 
csájtanl. Hogy azonban a helyi jelentőséggel biró anyagot egyéb gyűj
tőhelyekről megszerezhessük, tudnunk kell az illető anyag létezéséről; 
ez viszont szintén olyan követelmény, amely a helytörténet szaktudomái 
nyának ismeretét feltételezi. Legyen szabad a fentiekhez helyi példa
ként megemlítenem azt, hogy az elmúlt években a törvényszéki határoza
tok állami levéltárából olyan fotókópiákat szereztünk be, amelyek a 
HII.századi helyi eseményekre vonatkoznak; ezek ismerete nélkül r.em 
löhötett veire két helyi vonatkozású oklevélét megérteni. Viszont ezek
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nek a törvényszéki határozatoknak a létezéséről csak úgy szerezhettünk 
tudomást, hogy gondosan áttanulmányoztuk a Viotoria County Eistory ciaü 
munka Warringtonról szóló fejezetének jegyzeteit*..

Képek, illusztrációk

Az olyan könnyen elkallódó anyagnak - amik. közé elsősorban a fény
képeket és illusztrációkat számítom - a beszerzése szinte végnélkül! 
mértékben folytatható. Liverpool-ban például különleges feladatként a 
helybeli épületek és jelenetek festményeit és a kiemelkedő polgárok 
fényképeit gyűjtik. Személy szerint az a véleményem, hogy ez egyáltalár 
bán nem tekinthető túlzásnak; ha ugyanis egyszer megindítottuk a fény
képek és illusztrációk gyűjtését, akkor mivégből lenne szükség megelé
gednünk azoknak a dolgoknak a gyűjtésével, amelyek véletlenül jutnak 
birtokunkba. Vagy értéket jelent ugyanis számunkra valamely helység fej
lődését szemléltető képek gyűjtése, ahogyan a ma tegnappá válik s Így 
történelemmé emelkedik, vagy nem jelent értéket. Ha pedig úgy talál
juk, hogy valóban értéket jelent, akkor az erre vonatkozó anyagnak a 
lehető legátfogóbbnak éa legteljesebbnek kell lennie.

Miután röviden foglalkoztunk a helytörténeti anyag megszerzésének 
módjával, szeretnék ehelyütt néhány megjegyzést tenni gondozására és 
tárolására is. Már a futó pillantás is, amelyet a helytörténeti gyűjte
ményre vetünk,ne gmutat ja, hogy vajon törödnek-e vele, vagy sem. Rongyos 
kötésű könyvek, rongyos kéziratos anyag barna csomagolópapirba pakolva, 
ujságkivágatok különféle méretű piszkos irattartókba egybefogva, - 
mindez annak a jele, hogy az ilyen rendetlen gyűjtemény nem részesül 
gondozásban és majdnem feleslegesnek tekintett holmi.

Pedig olyan egyszerű lenne az ilyen gyűjteményt élő könyvtárrá 
átalakítani, - 8 olyan könnyen lehetne tároló berendezésről is gondos
kodni!

Amint azt valamennyien tudjuk, a könyveket és a kéziratokat be le
het köttetni; a könyvtári könyvkötők nagy jártaaaágot mutatnak a leg
furcsább alakú anyag számára szolgáló tokok elkészítésében is. Ennek 
szemléltetésére a saját könyvtárunkból és a liverpooli könyvtárból né
hány példát itt ki is állítottunk. Ka pedig a helyszínen kívánnak egy 
valóban jól szervezett, ragyogó helytörténeti könyvtárat látni,akkor 
engedjék meg, hogy azt tanácsoljam: látogassanak el egyszer Liverpoolba.
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Engedjék meg egyúttal, hogy a kiállított tárgyakkal kapoaolatban 
néhány magyarázó megjegyzéat tegyek, - bár tulajdonképpen sémi rend
kívüli sea állapítható meg velük kapoaolatban*

1. KSnyvek* Mivel ezeket a könyvtár örökre meg akarja őrizni, 
olyan anyagót kell bekötéaükre választani, amely a lehető legtovább 
tart* Ebben az eaetben válaaztáaunk a természetes, szürke kanaváazra 
esett*

2* Kéziratok* A kéziratok bekötéséhez akár kanaváazt, akár velln- 
papirt használhatunk fel anyagként} talán előnyösebb ez utóbbinak al
kalmazása*

3* Szerződési okiratok és oklevelek* Úgy találtuk, hogy nagyon 
jól eltarthátók és megfálélóképpen tárolhatók olyan kartondobozokban, 
amelyek szellőztetés céljából lyukakkal vannak ellátva* Külön gondos
kodtunk a szerződési okiratokhoz osatolt pecsétek védelméről olymódon, 
hogy kis kartontartókat készítettünk számokra*

4* Néhány másfajta kézirat sztáré könyvtáraknak dolgozó könyvkö
tő-cégek különleges védőtáblákat készítettek} sok esetben reájuk lehet 
bízni, hogy a kéziratok megfelelő fedeleit elkészítsék*

3* Füzetalaku nyomtatványok* Ezek is könnyen összefüzhetők manilla- 
fedők^/ közé, - s olyan kartondobozokban tárolhatók, melyeket egy helyi 
cégünk 12 tucatonként kb* 4 fontért készít* Ha ezekre a dobozokra külön, 
erre a célra nyomtatott címkéket ragasztunk, akkor ezzel igen választé
kos külsőt kölesönzünk.

6* Fényképek, illusztrációk és egylapos nyomtatványok. Teljesen 
laposra egybefogva manilla-fédőlapok közé helyézendők, azután karton
dobozokban tárolhatók*

7* Térképek* Alkalmilag beköthetők* /Súlyúk miatt disznóbőrbe./
8. :'jaág-kivágatok. Tartólapokra szereljük őket, azután egybefüz-

hetők, illetve köttetbetők.
Most már bizonnyal helytállónak tűnik az az állításunk, hogy a 

helytörténeti anyag puszta megszerzése is sokkal nagyobb munkát és sok
kal specíclizáltabb szakismeretet igényel, mint amilyenre az általános 
könyvtári anyag gyűjtése során szükségünk van,legyen szó akár kölosön-
könyvtárról, akár tájékoztató segédkönyvtárról.

A manille-ker.dorből olcsó és erős papir készül /pl* csomagolópapír/*
/? őrá .meg j./
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Katalogizálás éa matató készítése
Ha megszereztük az anyagot, ennek feldolgozása a katalogizáló osz- 

tályon szintén sokkal komolyabb tevékenységet igényel, ha azt akarjuk, 
hogy teljes mértékben ki legyen majd használva, és hogy a kutatóknak 
a lehető legnagyobb szolgálatot tegye, - mint amennyi fáradságot az 
általános kölesönzőréazleg, vagy tájékoztató segédkönyvtár könyveire 
szoktunk fordítani*

A helytörténet területén dolgozó kutatók gyakran egész apró rész
leteket keresnek, hogy azután ezekből kiindulva építhessék ki munkáju
kat* éppen ezért, ha azt akarjuk, hogy az ilyen történészek ne pocsé
kolják Idejüket és munkájukat hiába, alapos tárgy- és névmutatóval 
kell ellátnunk azt -az aqy^got, amelyet fel akarnak használni* Csak ha 
kielégítő mutató készült a helyi vonatkozású irodalomban előforduló 
nevekről, személyekről és helyekről, mondhatja a könyvtáros nyugodt 
lelkiismeretiel,: hogy van-e, vagy nincs olyan anyaga, amely a való
színűség szerint segítségére lehet azoknak, akik tájékoztatás céljából 
levelükkel hozzá fordulnak* Márpedig az ilyen tárgy- és névmutató el
készítése gyakran hihetetlen nagy munkát igénylő feladat*

Az ilyenfajta munka nagyságát talán sikerülni fog szemléltetnem 
egy olyan példa felemiitésével, amely nálunk azon három könyv egyiké
vel kapcsolatban mutatkozott, amelyről a fentebbiek során tettem em
lítést* Ez a könyv Barker és Harris "St.Helens története" c. müve* A 
könyv 122*oldalán egy helyi gyárral kapcsolatban egy rövidke közlés 
történik, - ugyanitt a lapalji jegyzetben pedig azt olvashatjuk,hogy 
a tájékoztatást a mi könyvtárunk szolgáltatta*

Abból a célból azonban, hogy ezt a kis rövidke tájékoztatást 
megadhassuk, egy szerződési okiratokkal teli ládát kellett jegyzékbe 
foglalnunk s név- és tárgymutatóval ellátnunk* Maga a jegyzék 40 tel
jes irodapapír ivet tett ki, - a szóbanforgó szerződésekben szereplő 
nevek és helyek név- és tárgymutatóba való foglalása pedig sok száz 
kártyával gyarapította helyi anyagunk kartotékmutatóját /ezt a muta
tót osak éppen most kezdtük el Összeállítani^, A mutató természetesen 
teljesen el van különitva a gyűjtemény katalógusától, amelynek össze
állítása mintegy három évet vett igénybe*

Talán azt gondolhatná valaki, hogy túlsók munka volt ez a cse
kélyke eredményhez viszonyítva* Valójában az a helyzet, hogy a ládá-
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nyi szerződési okirat egy helybeli ingatlanügynök tulajdonát képezi,
8 valahányszor a könyv szerzői betekintést kívántak a szerződés-gyűj
teménybe nyerni, engedélyt kaptak arra, hogy a ládát ideiglenesen a 
könyvtárba hozhassák át* A láda azóta is nálunk van kölcsönképpen. Mi
vel azonban bármely pillanatban sor kerülhet visszavitelére, feIhász* 
náltam a lehetőséget, s tartalmát jegyzékbe és név- és tárgymutatóba 
dolgoztam fel* /Az együttműködés példájaként a jegyzék egy-egy példá
nyát megküldtem a megyei levéltárnak a annak az Ingatlan ügynökségnek, 
amelytől a szerződésgyüjteményt kaptuk* Ezzel - úgy hiszem, - jó kap
csolatot sikerült teremtenem az említett intézményekkel*/

Ilyen alapos tevékenység kifejtése, egyrészt a helyi anyag össze
gyűjtésében, másrészt ennek teljes kihasználásában, - most már bizo
nyosra veszem, hogy Önök is elismerik - roppant nagy megterhelést je
lent, ha olyan könyvtárosi karnak kell vállalkoznia rá, amelynek fel
adata tulajdonképpen egy nagforgalmu kölcsönkönyvtár és tájékoztató
könyvtár üzemben tartása*

Liverpoolban, ahol a helytörténeti gyűjteményben nyolc könyvtá
rosból álló tisztviselői kar működik, a könyvtár nemcsak kitünően van 
megszervezve, hanem arra is van idő, hogy ez a tisztviselői kar a he
lyi okmányokat átírja a sajtó alá rendezze, - ami lemérhetetlen szol
gálatot jelent a helyi történészek számára Lanoashireban és másutt is*

De ezen felül Liverpoolban további három segéderőt alkalmaztak 
a katalogizáló osztályon a helyi anyag katalogizálására* Közben a gyűj
temény nyomtatott katalógusát is sajtó alá készítik*••

A nyomtatott katalógus előkészítésének munkáján túl említsük meg 
annak szükségét is, hogy a helytörténeti gyűjtemények anyagának ki
használása céljából helytörténeti vonatkozású előadássorozatokat is 
kell szervezni /malyek általában rendkívüli népszerűségnek szoktak ör
vendezni/, s ezeket könyvjegyzékkel kell kiegészíteni. Említsük meg, 
hogy a könyvtár érdekesebb anyagából kiállítást szoktak rendezni /ami 
általában szintén fokozni szokta az érdeklődést/. Végül vegyük fonto
lóra, mennyi időre van szükség az olyan kutatókkal való tárgyalásokhoz, 
akik helytörténeti kérdésekben jennek a könyvtárba* /A múlt év folya
mán Warringtónban a tájékoztató segédkönyvtárban az érdeklődőknek vs- • 
lámivei több, mint 14 $6-a helytörténeti kérdések tanulmányozására jött,
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arai naponta hét helytörténeti kérdések után érdeklődő személyt jelen
tett. Ez viszont annyit jelent, hogy a könyvtár nyitvatartási idejé
ből minden 1 éra 25 percre egy-egy ilyen személy esett*/ Ha mindezt 
tekintetbe vesszük, akkor talán meg fogjuk érteni, mit is céloz tu
lajdonképpen ez az én mai előadásom*

Nyilvánvalóan semmi egyebet, mint annak bebizonyítását, hogy ha 
azt akarjuk, hogy a helytörténeti gyűjtemény megfelelőképpen működjék, 
akkor legalábbis két követelmény teljesítésére van szükség*

Először la, a gyűjteményt megfelelőképpen kell elhelyezni s ehhez 
egy vagy több saját termet kell biztosítani* A helyiségek tegyék köny- 
nyüvé a kutatómunka végzését* Legyenek a helyiségek az általános tá
jékoztató gyűjtemény közelében* Másodszor, külön személyzetről kell 
gondoskodni, hogy ez teljes idejét az anyag megszerzésére és feldol
gozására, továbbá azoknak az érdeklődőknek tájékoztatására fordíthas
sa, akik a gyűjtemény anyagát fel akarják használni*

Bobba a helytörténeti anyagra vonatkozó könyvében mindkét köve
telményt megemlíti* Ami a különálló személyzet kérdését illeti, eze
ket mondja: "Igazgatás szempontjából a helytörténeti osztály gyakran 
a tájékoztatási részleg szerves részét alkotja: nem hangsúlyozhatjuk 
azonban elég nyomatékosan, hogy szükség van egy gyakorlott tudományos 
munkatársra, aki a gyűjtemény állandó gondozására fordítja minden 
idejét." /

A későbbiek során ezt Írja: "Nincs szükség annak hangsúlyozásá
ra, milyen előnyökkel jár, ha a gyűjteményt különválasztják a többi 
osztályoktól* Mindenütt, ahol ezt végrehajtották, az intézkedés na
gyon helyesnek bizonyult* Az az eredmény, hogy a könyveket sokkal 
nagyobb sértékben használják fel, magában hordja saját jutalmat*" Az
után idézi Savags-t /Edinburghból/, aki szerint "ez érdeklődés hirte
len megnövekedése volt tapasztalható, amikor az'édinburghi helyi 
gyűjteményt különválasztották a tájékoztatási részlegtől".Dr.Chandler. 
újabb tapasztalata is ezt mutatja Liverpoolban, bogy hihetetlen elő
nyökkel jár, ha ebből a óéiból különlegesen képzett személyzettel 
biró külön osztályt létesítenek, megfelelő külön helyiségekkel a rak
tározás, javítás és tanulmányozás céljaira. Mihelyt & liverpooli 
Levéltár megnyílt s & főlevéltáros ezt az intézményt a földesúri ok
mányok űríőhelysként elismerte, a városi okiratokat a városi főjegyző
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hivatalából átszállították, 8 ugyanakkor nás fontos kézirat* és okirat- 
gyűjteményeket is a könyvtárban helyeztek letétbe* A mi warringtoni 
gyűjteményünk több év óta önálló, külön egységként szerepel; sajnos, 
még mindig nem sikerült olyan helyiségben elhelyezni, amely a nagykő* 
zönség számára megnyitható lenne, s gondozására még mindig nem rendel* 
kezlk külön tisztviselői karral* Ezelőtt mintegy tiz évvel még azt 
hittem, hogy a tájékoztató részleg könyvtárosa és én képesek leszünk a 
gyűjtemény kifejlesztésére és kielégítő mértékű felhasználására* De 
túl nagy volt az optimizmusom* Ahogyan az idő múlik, mind inkább ttteg 
kell győződnöm, hogy ez fizikailag lehetetlen vállalkozás* Egyszerűen 
ninos a napnak elegendő órája ehhez* Természetesen egyéb kötelezettsé* 
geimet sem akarom elhanyagolni osak azért, hogy több időt fordíthassak 
a helytörténeti anyag gondozására* Éppen ezért az most már a szilárd 
meggyőződésem, hogy osak különálló hivatali személyzet felállítása 
jelentheti az egyedüli kielégítő megoldást* Ea pedig valaki megkérdez
né tőlem, hogy a munka melyik szakaszától válik a különálló személyzet 
alkalmazása szükségessé, * úgy hiszem, ezt a választ*adnám: mindjárt 
a megindulás időpontjától kezdve* Ha ugyanis egy könyvtár, amely eddig 
helytörténeti gyűjtemény nélkül működött, meg kívánná indítani ezen 
gyűjtemény felállításának munkáját, mégpedig a megfelelő történeti 
háttérrel, - akkor a gyűjtés és szervezés munkája a megindulás kezde
tétől fogva teljes időt megkívánó elfoglaltságot jelentene* Az Így meg
induló munka azután olyan jellegű, hogy soha sincs többé vége*

« Librerian, 1956. 7«sz* 129-132*lap.
" " 8.3 2 . 160., 162-164.lap.


