
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye

REMETE László

’’Történeti értékű könyvtáraink” cimü sorozatunkban ez
úttal a fővárosi könyvtár egyik nagy értékű gyűjteményé
ről kívánunk olvasóinknak tájékoztatást adni. Különös idő
szerűséget ad e témának Budapest egyesítésének centená
riuma,

A Budapest Gyűjtemény, amely a tárgyi emlékeket orzo Budapesti Törté
neti Muzeum, és a kéziratos források lelőhelye, Budapest Főváros Levél
tára mellett a főváros históriájával foglalkozók egyik nélkülözhetetlen ku
tatói bázisa, nemcsak mint hazánk egyik legrégibb, legteljesebb helytör
téneti könyvtára érdemel figyelmet, hanem anyagának teljességével és rop
pant sokoldalú, differenciált feltártságával a hasonló külföldi intézmények 
mellett is különleges “helyet foglal eL

A Budapest Gyűjtemény gazdagságát, sokrétűségét némileg érzékeltethet
jük egyes számadatokkal: raktáraiban kereken 50 000 könyv, bekötött folyó
irat és ujságévfolyam sorakozik, ezt mintegy 150 000 kisnyomtatvány,
60 000 budapesti vonatkozású újságcikk kivágata, körülbelül 34 000-35 000 
fénykép, hozzávetőlegesen 30 000 plakát, 700 térkép, több mint 200 kéz
irat, budapesti üzemi lapok sorozatai egészitik ki.

Buda és Pest középkorának kutatói számára 28 darab ősnyomtatvány, kö
zöttük a Mátyás korabeli vár egyetlen hiteles rajzát tartalmazó Schedel 
krónika két példánya, a Thuróczy krónika stb. áll rendelkezésre, továbbá 
a Buda városa XV, század elejei szervezetét rögzitő Zsigmond korabeli 
Budai Jogkönyv egy korai, az 1500-as évek kezdetén készült német nyel
vű másolata. Ugyancsak eredeti forrásokhoz folyamodhat a XVI. század 
historikusa: több korabeli tudósítást talál a Dózsa György vezette paraszt- 
felkelésről, Szolimánnak mohácsi győzelme után Budát is pusztitó 1526-os 
hadjáratáról, az 1530-as török hadműveletekről, Buda 1541-es elfoglalá
sáról. A következő évtizedek harcairól növekvő számban jelentek meg la
tin, német, olasz és egyéb nyelvű egykorú tudósítások, históriai áttekin
tések, közülük némelyek (pl. Bonfini, Istvánfy Miklós, Paolo Giovio, 
Cuspinianus, Heltai Gáspár stb. ) több kiadásban is. A XVI. századi 
pest-budai vonatkozásokat tartalmazó forrásmunkák száma meghaladja a 
200 darabot. Ennél természetesen jóval nagyobb a XVII. századi anyag, 
kiváltkép a Budáért 1683-ban, majd 1686-ban lefolyt küzdelem bemutatá
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sa egykorú német, francia, angol, olasz, spanyol, portugál, holland stb. 
nyelvű kiadványokban. A XVII. század végétol az összefüggő folyóirat év
folyamsorozatok, térképek is megszaporodnak. Különösen nagy értéket kép
viselnék megközelítő teljességükkel az 1848-1849-es kiadványok, a század
vég-századelő munkásmozgalmi termékei, az első világháború és az 1918- 
1919-es forradalmi időszak nyomtatványai, közöttük több ezer korabeli 
plakát, röpirat, röplap, továbbá a második világháború és a felszabadulás 
időszakából való eredeti dokumentumok. A példákat szaporíthatnánk.

A GYŰJTEMÉNY KIALAKULÁSA

A Budapest Gyűjtemény keletkezésének és fejlődéstörténetének rövid, váz
latos bemutatásával jól jellemezhetjük, hogyan alakult ki ez a roppant gaz
dag állomány, milyen keretek között működik, miként szolgálja az utolsó 
évtizedben különösen megélénkült helytörténeti kutatást.

ELŐTÖRTÉNET

A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár társadalomtudományi központja megnyi
tása évét, 1904-et tekinti alapitási dátumának, a Budapest múltjára vonat
kozó nyomtatványok gyűjtésének és megőrzésének gondolata azonban már 
jóval korábban felmerült. Erre a törekvésre utal a pesti városi magisztrá
tus Budapest Főváros Levéltárában található tanácsülési jegyzőkönyveinek 
egy 1831 szeptember 24-i bejegyzése, amely szerint a magisztrátus úgy 
határozott, hogy Patachich József Pest város leírását tartalmazó akkor 
megjelent könyve nA város könyvtárába letétessék".

A régi kiadványok rendszeres beszerzésére és gyűjtésére mégis csak a 
főváros első hivatali gyűjteményében, Pest városa (1873-tól Budapest) 
1870-ben alapított Statisztikai Hivatala könyvtárában került sor, bár ott 
még nem általános várostörténeti célzattal, hanem a város fejlődéstörté
netére vonatkozó XVII-XIX. századi statisztikai adatok feltárása érdeké
ben. Ennek a célnak megfelelően gyarapították az utóbb 30 000 kötetre 
növekedett gyűjteményt régi statisztikai, közgazdasági forrásokkal, uti- 
beszámolókkal, útleírásokkal, térképekkel, stb. Az anyag teljes egészé
ben az 1904-ben létesített Fővárosi Könyvtárba került.

Az előbbi mellett 1892-től a Fővárosi Levéltárban is létrehoztak egy hi
vatali gyűjteményt, amelynek 21 000 kötetre növekedett állománya ugyan
csak maradéktalanul az 1904-ben alapított Fővárosi Könyvtárba jutott. A 
levéltári könyvtár alapitója és gondozója, Toldy László, izig-vérig his
torikus volt és kezdettől fogva azzal az indoklással szorgalmazta a gyűj
temény létrehozását, majd anyagi támogatását, hogy benne "a főváros 
története szempontjából fontos" munkákat gyűjtsék. Az általa kiépített 
könyvtárból már nagy számban örökölt a Budapest Gyűjtemény XVII-XIX. 
századi történeti forrásokat, monográfiákat, röpiratokat, röplapokat.
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A leginkább teljesnek mondható anyag mégis a kiegyezés korabeli nyom
tatványokból állott össze, IS63-tól ugyanis a fővárosnak minden Budapes
ten nyomtatott kiadványból 2-2 példányt be kellett szolgáltatni és a köte
les példány о kát előbb a Statisztikai Hivatal, majd a levéltári gyűjtemény 
kapta meg egészen az uj, az 18 97-es sajtótörvény életbelépéséig, amivel 
ez a kiváltság megszűnt,

A Fővárosi Könyvtár ügyében csak 1903 elején hozott Budapest Törvény- 
hatósága végleges döntést, egyesítette a két régebbi hivatali gyűjteményt 
kimondva, hogy az uj könyvtárnak statisztikai, közigazgatási és Budapest 
története szempontjából fontos kiadványok gyűjtése a feladata. Újabb ked
vező fordulatot hozott a következő év, amikor Szabó Ervint állitották a 
még kis intézmény élére és ő röviddel utóbb, 1904 októberében megnyi
totta a könyvtárt.

Szabó Ervin, mint ismeretes, a közgazdasági és statisztikai gyűjtőkört 
néhány év alatt társadalomtudományi-szociológiai irányban szélesítette ki, 
elébe járulva igy a már akkor széles körökben jelentkezett olvasói-kút a tói 
igényeknek, de ezzel párhuzamosan erőteljesen fejlesztette a Budapest 
történetére vonatkozó anyagot is, amint erről az 1907-ben indított !'A Fő
városi Könyvtár Ertesitoje1’ cimü közlöny sok híradása tájékoztat. Elér
ték, hogy a főváros Házinyomdájának minden kiadványából köt eles példányt 
küldjenek, 1906-tól körlevelekben szólították fel időről-időre a fővárosi 
intézményeket, hivatalokat, hogy nyomdatermékeik megküldésével biztosít
sak a város története szempontjából fontos források megőrzését. Megvá
sárolták egyes magángyüjtők eladásra kínált budapesti történeti anyagát, 
igy 1910-ben Vajda Adolf 60 kötetes várostörténeti könyvtárának vételéről 
adtak hirt, 1912-ben pedig Hentaller Lajos több ezer darabból álló 1848- 
1849-es gyűjteményét vették meg. Az utóbbiban, mint az Értesítő egyik 
cikkéből kiderül, sok egyedi darabot találtak, amelyek a Széchényi Könyv
tár állományában sem szerepeltek. Az Értesítő gyarapodási listáin külön 
fejezetbe foglalták a budapesti tárgyú szerzeményeket, amelyek között sok 
KVII-XVIII. századi munkát, főként Buda 1686-os ostromával foglalkozó 
külföldi kiadványt is felsoroltak. Megkülönböztetett figyelmet fordítottak a 
budapesti munkásmozgalom múlt századi és egykorú nyomdatermékeinek 
beszerzésére is, Gróf Zichy Jenőnek 1911-ben a fővárosra szállt páratlan 
becsű magángyűjteményéből kerültek át a várostörténeti anyagba az első 
Ősnyomtatványok, XVI, -XVII. századi ritkaságok.

A tudományos központ, benne a Budapest Gyűjtemény számára mégis az 
1913-1914-es évek hozták a sorsfordulót. Szabó Ervin és munkatársai, 
Kőhalmi Béla, Pikler Blanka, Braun Róbert, Dienes László, ebben az 
időszakban szervezték át gyökeresen a tudományos gyűjteményt, építették 
ki annak máig fennálló szervezetét, alapozták meg fiókos rendszerű be
tűrendes-, és a tizedes osztályozás szerinti szak- és földrajzi katalógu
sa* a könyvek érkezési sorrendben való helyszámozását, azaz a folyó- 
szam szerinti raktározást. Az akkor másfél százezernyi egységből álló 
könyvtár újrafeldolgozása során állította fel a Központ külön gyűjteményeit 
(bibliográfiai, könyvtártani, ritkaságok, röpiratok stb. gyűjteménye), kö
zöttük a legnagyobbat a Budapest Gyűjteményt is.
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A BUDAPEST GYŰJTEMÉNY A FELSZABADULÁS ELŐTT

A Budapest Gyűjtemény 1913-as önállósításakor megadott keretek időtállók- 
nak bizonyultak, csekély módosításokkal, bóVitésekkel az akkori rendszer 
szerint működik ma is ez az osztály. Szervezete néhány lényeges ponton 
eltér az általános (társadalomtudományi-szociológiai) gyűjteményétől. A 
Budapest Gyűjtemény számára önálló betűrendes és szakkatalógust készí
tettek, de többescélulákból a címanyagot az általános gyűjtemény betűren
des és szakkatalógusába is elhelyezték. Ezzel szemben a Budapest föld
rajzi jelzetével ellátott cédulákat nem olvasztották be a földrajzi kataló
gusba, ehelyett a szakrendbe rakott budapesti földrajzi cédulákból kiala
kították a külön budapesti szakkatalógust. A budapesti könyvanyagot szak
rendben helyezték el a polcokon. A külön gyűjteményt az általánossal el
lentétben muzeálissá, csak helyben olvashatóvá nyilvánították, tekintet nél
kül arra, hogy ritka, vagy az adott időpontban könnyen pótolható darabok
ról volt-e szó. A magyar kézikönyvtárak közül elsőként vették igénybe a 
század elején már működő sajtófigyelő szolgálatot, amelytől minden fővá
rosi vonatkozású cikk ujságkivágatát megrendelték, ezzel alapították meg 
a ma már hatalmas ujságszelvény-gyűjteményt.

Az elkövetkező evekben, évtizedekben meggyorsult a gyűjtemény fejlődé
se. 1916-ban vásárolták meg Schmall Lajos fővárosi allevéltárosnak, több 
hézagpótló Budapest-történeti forrásmunka szerkesztőjének sok ritkaságot 
és XVII-XVIH. századi levéltári anyagok hű kéziratos másolatait tartalma
zó hagyatékát. Az 1914-től kezdődő világtörténelmi horderejű események
kel teli fél évtized alatt a Budapest Gyűjtemény plakáttárát gazdagították 
csaknem teljes sorozatokkal: a fővárosban kifüggesztett háborús plakátok 
s§y~egy példányát, 1918-1919-es forradalmak részben művészi kivitelű 
falragaszait szerezték be körültekintő gondossággal, ekkor vetették meg 
alapjait az 1918-1919-es forradalmak megközelítően teljes röplapgyüjte- 
ményének is.

Az 1919-es proletárforradalom megdöntése után nehéz évek következtek, 
a baloldali könyvtárosok eltávolítása, bebörtönzése után az intézmény élé
re állított ellenforradalmi vezetőség, ha akarta volna is, hosszú ideig a 
költségvetésnek az inflációval együtt járó rohamos csökkenése miatt nem 
fejleszthette a gyűjteményt. Az 1920-as évek közepén végrehajtott stabili
záció nyomán azonban legalábbis néhány évre kedvezőbb helyzet alakult ki. 
A költségvetési keretet lényegesen növelték, ennek megfelelően többet jut
tattak a Budapest Gyűjteménynek is, amelynek gyarapítási keretét 1926- 
tól 1929-ig a többi részlegnél gyorsabb ütemben emelték. Sajátos vonása 
lett az intézménynek, hogy az iménti politikát a konszolidáció vége, az 
1929-es nagy válság beköszöntése után is folytatták: a könyvtár egész évi 
előirányzatait 1930-tól fokozatosan a korábbinak majdnem a felére csökken
tették, de a Budapest Gyűjtemény beszerzési keretét a régi színvonalon 
tartották. Ez persze elsősorban a tömegeket szolgáló közművelődési háló
zat rovására ment; a törekvés antidemokratikus jellege nyilvánvaló.
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Annyi bizonyos, hogy a Budapest Gyűjtemény haszonélvezője lett e politi
kának: a Viszonylag jelentős vásárlási keretből ugyanis az 1920-as évek 
végétol a második világháború kezdetéig igen sok régi, ritka, ezért igen 
drága (olykor több ezer pengőbe kerülő) forrásmunkával - közöttük sok 
Ősnyomtatvánnyal, XVI. századi kiadvánnyal - gyarapodott. Igaz, hogy az 
egykori "Évkönyv”-ékben leirt raritások egy részénél nehezen tudták meg
indokolni a vétel okát: több XV-XVI, századi latin bibliával, miséskönyv- 
vel kapcsolatban csupán annyit Írtak, hogy bennük valamely egykorú budai 
könyvkereskedő cégjeiét találták, ennek Budapest históriája szempontjából 
való tudományos értéke persze csekély, majdnem semmi sem volt a vá
sárlásra forditott nagy összeghez viszonyítva. Az előbbieken kívül azonban 
nem egy valóban forrásértékű kiadványt is megszereztek, igy pl. a már 
említett Budai Jogkönyvet és Schedel Krónikát, Aeneas Silvius Piecolomini 
(II. Pius pápa) Buda középkori története szempontjából is fontos munkái
nak egyes XV-XVI. századi kiadásait, Bonfini, Istvánfy Miklós történeti 
müveinek XVI. századi példányait, egykorú német híradásokat a törökök
XVI. század eleji hadműveleteiről, a Thuróczy Krónika egy XV. századi 
kiadását.

Előrelépést jelentett a gyűjtemény életében, hogy 1929-ben frA Budapesti 
Gyűjtemény bibliográfiai munkálatai” címen könyvészeti sorozat publiká
lásába kezdett. 1939-ig összesen öt számot adtak közre, együttesen 4710 
címmel. Ezeken túlmenően a könyvtár ”Tanulmányok” cimü sorozata ke
retében az egyes munkatársak a Budapest Gyűjtemény ritkaságairól (ré
gi céhkönyvek, a Budai Jogkönyv, régi metszetek, rajzok stb. ) közöltek 
leiró tanulmányokat.

E pozitívumokkal szemben a Horthy-korszak alatti könyvtárpolitika szem
betűnő fogyatékosságainak egyike volt, hogy a Budapest Gyűjtemény gya
rapításánál teljes közömbösséget tanúsítottak a fővárosi munkásmozgalmi 
kiadványok iránt, nemcsak az illegális, vagy anigrációs irodalom beszer
zését mellőzték (ha ilyen érkezett a könyvtárhoz, a politikai rendőrséghez 
továbbították, amint erre egykorú dokumentumok fényt vetnek), de még a 
legális (szociáldemokrata, szakszervezeti) kiadványok is csak igen héza
gosán kerültek a központ polcaira. Annál inkább törekedtek a teljességre 
az ellenforradalmi anyagnál. A fehér terror, a kurzus politika, végül a 
nyilas rémuralom plakátjai és apró nyomtatványai igen nagy számban ma
radtak fenn a gyűjteményben. (A felszabadulás utáni tanulmányok Írásához, 
filmek, televíziós előadások készítéséhez, a régi rendszer jellemzésénél 
jól használhatták és használhatják ezeket a forrásokat a kutatók, rendezők 
stb. ). A baloldali anyag kirekesztése viszont szemléletesen illusztrálta, 
miként értelmezték akkoriban az elfogulatlanság elvét.

A GYŰJTEMÉNY KÖZELMÚLTJA ÉS JELENE

1945 a Budapest Gyűjtemény számára is uj távlatokat nyitott. A kedvező 
fordulat hatása azonban itt csak az 1950-es évek első felétől volt észre
vehető. Közvetlenül a felszabadulást követő első években a negyedszáza-
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don át teljességgel elhanyagolt, a fővárosért folyó felszabadító hadműve
letek alatt nagyrészt rommá lett közművelődési hálózat helyreállítására 
és gyors felfejlesztésére kellett fordítani a fóerót.

1952-1953 hozta meg a Budapest Gyűjtemény életében a fordulatot. Ekkor 
vették programba a főváros történetére vonatkozó teljes könyv- és folyó
iratállomány és részben a napisajtó feldolgozását a tervezett "Budapest 
történetének bibliográfiája" cimü kiadványsorozat számára. A szerkesztést 
Zoltán József osztályvezetőre bizták, a nagy munka érdekében 10-12 fóré 
növelték a létszámot, biztosították a kiadáshoz szükséges nagy költségfe
dezetet is. A sorozat hat kötete 1963-1969 között jelent meg, (a hetedik 
kötet kézirata, amely a mutatókat tartalmazza, 1973 folyamán kerül nyom
dába). A monumentális vállalkozás csaknem 91 000 forrásadatot tett hoz
záférhetővé.

A Budapest Gyűjtemény publikációs tevékenysége nem merült ki a fenti, 
gazdagságát, terjedelmét tekintve nemzetközi viszonylatban is egyedülálló 
sorozat kiadásával. Már a felszabadulást követó években jelentkezett az 
osztály több kisebb könyvészeti kiadvánnyal (Nagy-Budapest irodalma, 
Pest-Buda az 1848-1849-es kisnyomtatványok tükrében, Lánchíd bibliográ
fia). Az 1950-es évek végétól azonban rohamosan kibővült ez a tevékeny
ség: 1957-ben megjelent "Arany János Budapestje" címen G. Nyilas Márta 
összeállítása, 1958-ban, majd 1960-ban közreadták a "Budapest munkás- 
mozgalma 1919-1944", majd a "Budapest szocialista fejlődése 1945-1959" 
cimü három-három kötetes bibliográfiákat, együttesen 17 000 forrásadat
tal, az előbbit 1965-ben második kiadásban is. 1959-ben "Budapest a Ta
nácsköztársaság alatt a korabeli sajtó tükrében" cimü bibliográfiát (1969- 
ben ennek egy ugyancsak lényegesen bővített átdolgozott kiadása látott nap
világot). 1961-ben G. Nyilas Márta "Pest-Buda a 18. század költészeté
ben" cimü kommentált összeállítása, 1963-ban egy hármas kollektíva mun
kája, "Az utcák őrzik emléküket" cimü életrajzi összeállítás (amelynek 
uj, tökéletesített formáját 1973-ban a Kossuth Könyvkiadó publikálja), 
ugyanakkor. Zoltán József "A barokk Pest-Buda" cimü terjedelmes mono
gráfiája, 1964-ben Remete László "A budapesti könyvtárügy úttörői" ci
mü portrésorozata és ugyanannak a szerkesztésében, életrajzi bevezeté
sével a "Dienes László 1889-1953" cimü emlékkönyv, illetve szöveggyűj
temény. 1966-ban Remete László "A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tör
ténete" cimü vaskos monográfiája, 1968-ban- ugyanannak az összeállításá
ban a "Szabó Ervin 1877-1918" cimü emlékalbum került ki az osztály mű
helyéből.

A korábban eléggé elszigetelt életet éló gyűjtemény arculatának ujjáformá- 
lódását jelezték az általa rendezett kép és dokumentum kiállítások (ritka
ságokból, Budapest forradalmi múltjáról, a Fővárosi Könyvtár történeté
ről, 1973-ban az egyesítés centenáriuma alkalmából a századvégi főváros 
életéről stb. ).
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Figyelemre méltó eredményekre hivatkozhat a gyűjtemény az utóbbi két 
évtizedben a gyűjtőkör kiterjesztése, a katalógus-rendszer differenciálása 
és a technikai berendezés tökéletesitése tekintetében is. így például a 
gyarapitás Mmelléktérmékéiként” ugyan, de már az 1910-es években be
szereztek (Szabó Ervin intenciójának megfelelően) régi és korabeli buda- 
pesi tárgyú fényképeket, azonban ezt a tevékenységet csak 1958-ban tették 
céltudatossá, szervezetté. Ekkor vetették meg ugyanis az önálló fénykép
gyűjtemény alapjait, amelynek egyik fó gyarapitási forrása a MTI aktuális 
fotókból álló archivuma lett. A szakmutatóval ellátott, dobozokban tárolt 
budapesti fotók száma 1973-ban már a 35 000 darabot is eléri. Az 1950- 
es évek óta növekvő érdeklődés jelentkezik az egyes budapesti nagyüzemek, 
intézmények múltja iránt, az ilyen igények kielégítésére hozta létre az 
osztály az ugyancsak külön katalógussal felszerelt üzemi lapok gyűjtemé
nyét. Gyökeres fordulat következett be a nagyértékü plakáttár sorsában 
is. Egy kevés teret elfoglaló légmentesen zárható, tűzbiztos fémszekrény 
készíttetése és beállítása után a plakátokat a szekrény fiókjaiban teljes 
terjedelmükben egymásra teregetve rakhatták le, előzőleg minden darabot 
sorszámoztak, lefotóztak és a kicsinyített, ugyancsak számozott fotómá
solatokból kialakították a plakátok addig nagyon hiányzó ”illusztrált kata
lógusát”, amely jelenleg 14 fiókból áll.

A fentieken kivül még több uj, ma már jól kiépített katalógussal tették 
hozzáférhetővé az állományt. Az egyes kerületek történetének rohamosan 
megszaporodott kutató-tábora számára létesítették a Budapest kerületei 
szerint tagolt és már 21 fiókot betöltő, betűrendes helynévmutatóval ellá
tott földrajzi katalógust. A budapesti személyiségekkel foglalkozók munká
ját két jelentősebb katalógus gyorsítja, könnyiti meg: kereken 16 000 cé
dulát tartalmazó életrajzi katalógus, és a mintegy 20 000 felvételt nyújtó 
arcképkatalógus. Mindkettő a gyűjtemény állományában lévő könyvek, folyó
iratok, stb. szétszórt cikkeihez, képeihez kalauzolja el az életrajzi kér
désekkel foglalkozókat. Ugyancsak a gyűjtemény feladatkörét egészíti ki a 
könyvekben, folyóiratokban található budapesti fényképek lelőhelyeinek szak
rendezett katalógusa is, amely kereken 40 000 lelőhelyre utal. Tekintve, 
hogy a Budapest történetének bibliográfiája sorozat csak a főváros 1950-ig 
terjedő históriájának forrásait nyújtja, az 1950 utáni évekre vonatkozó iro
dalom céduláiból megkezdték a ma már ugyancsak nagy budapesti repertó
rium kialakítását, amely a legújabb idők kutatóit segíti*

Az említetteken kivül még számos. kisebb segédeszköz készült a gyűjte
mény egyes részlegei használatához, igy jól tagolt betűrendes és szak
mutató segítségével lehet tájékozódni a budapesti fotó gyűjteményekben, 
ugyanilyen mutatók készültek az ujságkivágatok gyűjteményéhez, kiépités 
alatt áll az aprónyomtatványok gyűjteményének betűrendes és szakmutató
ja. A Budapest Gyűjtemény emberöltők óta igen gondosan fejlesztett nap
tárállományához egy évek szerinti mutató, időszaki sajtójához ugyancsak 
kronologikus mutató áll rendelkezésre, külön katalógusán van a fővárosi 
iskolák éves értésitőiből kialakult anyagnak is.
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Mindez az intenzív feldolgozó és publikációs munka természetesen nem 
volt öncélú, hanem az élettel, a mindennapos olvasói-kutatói igényekkel 
összhangban alakult ki. A munkáshatalom a helytörténeti kutatást, mint 
a szocialista hazafiságra nevelés egyik igen fontos eszközét anyagi és er
kölcsi támogatásban részesíti, többek között pályadijak, jutalmak kitűzé
sével, az iskolákban helytörténeti körök százainak életre hívásával, a 
munkának a sajtó, a rádió, a televizió utján való népszerűsítésével. Ezek
hez jó alkalmat nyújtanak a nevezetesebb évfordulók. (A felszabadulás 15., 
20., 25. évfordulója, az 1919-es Tanácsköztársaság 40., majd 50. év
fordulója, az 1848-as forradalom, majd legújabban Budapest egyesítésé
nek centenáriuma stb.). A mozgalmak eredményeként időről-időre annyira 
benépesül a Budapest Gyűjtemény mindössze 8-10 kutató befogadására al
kalmas olvasóterme, hogy látogatói egy részét kénytelen várakozásra bír
ni, vagy éppen más könyvtárba irányítani. Az egykor túlságosan is népte
lén teremben már nemcsak hivatásos történészek ülnek, hanem többé-ke- 
vésbé rendszeresen gimnáziumi és általános iskolai tanárok, a helytörté
neti körök tizenéves, kezdő kutatóival együtt.

Az időnként tömegméreteket öltő kereslet sokféle gondot okoz a Gyűjte
ménynek részben állományvédelmi szempontból, hiszen nagyrészt régisé
gekből, ritkaságokból álló anyagában az intenzív használat néha már az 
állagot veszélyezteti. A számban megnövekedett laikus, gyakran csak al
kalmi érdeklődők nem egyszer a kitartóbb, felkészült kutatók elől foglal
ják el az ülőhelyeket. Mindez azonban egy voltaképen igen örvendetes fo
lyamat nem túlságosan jelentős, idővel és pénzzel megoldható negatívuma.

A megoldásra váró problémák közé tartozik a helytörténeti szempontból 
fontos kurrens kiadványok lehető hiánytalan beszerzése. Utaltunk rá, hogy 
e szempontból valamikor, még az 1848-as sajtótörvény kései (1868-as) 
életbeléptetése eredményeként Budapest (az összes 11 törvény ható sági joggal 
felruházott” várossal együtt) igen kedvező helyzetben volt, mert a terüle
tén nyomtatott kiadványokból köteles példányt kapott. Az 1897-es sajtótör
vény szüntette meg ezt az előjogot, de a főváros vezetősége annyit átmen
tett belőle, hogy a felszabadulást követő évekig fennállott budapesti Házi
nyomda kifejezetten városi vonatkozású nyomtatványaiból továbbra is köte
les volt 2-2 példányt a könyvtárnak megküldeni. A Házinyomda állami ke
zelésbe vétele után ez is megszűnt. Utóbb annyi történt, hogy az Orszá
gos Széchényi Könyvtárba érkező köteles példányokból utólagos válogatásra 
kapott jogot a Budapest Gyűjtemény, ezzel azonban távolról sincs biztosít
va, hogy főként a forgalomba nem kerülő kiadványokat akár megközelítő 
teljességgel beszerezhesse. Budapest Főváros Tanácsa olyan rendelete is 
várat magára, amely legalább a fővárosi hatóságokat kötelezze házi kiad
ványaik megküldésére.

E nehézségek ellenére mégis méltán állíthatjuk, hogy a Budapest Gyűjte
mény különösen az utóbbi évek eredményeit tekintve már fejlődésének 
abba a periódusába jutott, amikor betakaríthatja több könyvtáros nemze
dék céltudatos munkájának termését.
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