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MOZGÓFILMEK A HELYISMERETI GYŰJTEMÉNYEKBEN

TÓTH DEZSŐ

A helyismerti gyűjtemények kibontakozása

A hely- vagy honismerettel, helytörténettel foglalkozó dolgozatok száma az utóbbi 
időben, ha növekedést nem mutat is, de a hazai könyvtárak egyre tartalmasabb, gazda
gabb, sokrétűbb munkájáról ad számot. A szakirodalom áttekintése alapján két általános 
megállapítás tehető.

Az egyik az imént jelzett kiteljesedés. A megyei könyvtárak létrejöttük pillanatától 
vállalt honismereti, helytörténeti munkája a 60-as években bontakozott ki, s azóta is ál
landó fejlődést mutat. Hozzájuk zárkóztak fel a városi, majd szép számban a községi 
könyvtárak is. A IV. országos könyvtárügyi konferencia elismerő megállapítása nem ér
demtelenül hangzott el. Hasonló elismeréssel szólt a Hazafias Népfront országos elnöksége 
honismereti bizottságának jelentése is, amikor megállapította, hogy „. . .a tudományos 
műhelyek mellett, a honismeret művelése elképzelhetetlen a közgyűjtemények részvétele 
és igénybevétele nélkül.” A könyvtárak „. . .nem csak szűkebb környezetük leírását, do
kumentumait gyűjtik és szervezik gyűjteménnyé, hanem -  az igényeket is figyelembe 
véve -  olyan tárakat hoznak létre, amelyek a helytörténeti kutatások közvetlen céljain 
túlmutatva, a nevelés és az ismeretszerzés átfogó feladatát szolgálják.” 1

A másik megállapítás mintha ellene mondana az elsőnek. A több helyről érkező po
zitív értékelés ellenére nincs minden rendben a könyvtárak helyismereti tevékenységében. 
Itt elsősorban nem az egyes könyvtárak közötti színvonalkülönbségekre kell gondolni, 
hanem azokra a kézzelfogható hiányosságokra, amelyek a helyismereti munka egészét jel
lemzik. S a szakirodalom áttekintése alapján közülük is elsősorban arra, ami a gyűjte
ményfejlesztést illeti: a dokumentumtípusokat tekintve nem teljes körű a gyűjtés.

Úgy tűnik, a könyvtárak lassan oldódó idegenkedése a hangos-képes dokumentu
moktól kiterjed a helyismereti vonatkozásúakra is. Minden állományépítéssel foglalkozó 
írás a gyűjtendő dokumentumok között részletesen felsorolja a nyomtatott sajtótermékek 
különböző fajtáit, a képes dokumentumok körét azonban már szűkén határolja be. A ké
peslapok, fényképek, esetleg diafilmek még csak megemlítődnek, de a mozgófilmről 
-  legalábbis érdemben -  nem esik szó. A tíz évvel ezelőtt 1976. november 26-27-i 
Szentendrén megtartott tanácskozás a képi ábrázolások szerepéről a helyismereti gyűjte
ményben gyakorlatilag kizárta a filmeket a gyűjteményekből, egyszerűen azzal a ténnyel, 
hogy nem is foglalkozott yelük. Az ajánlások nem említik a filmeket, az előadók és a 
hozzászólók sem tértek ki e fontos helyismereti dokumentumra. A viatindító előadások 
közül Ujszászy Kálmánná említette ugyan a mozgófilmeket, de részletesebben nem tért ki
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rájuk.2 Az OSZK KMK által kiadott módszertani útmutató külön fejezetben, néhány 
oldalon szót ejt a filmekről, de nem jut túl az általánosságokon.3

Szerencsére — a dolgok rendje szerint -  egyes könyvtárak gyakorlata megelőzte az 
elméleti -  módszertani útmutatásokat. Egyik-másik hozzákezdett a hangos-képes doku
mentumok teljesebb körű gyűjtéséhez. Erről elsősorban a megyei könyvtárak híradói szá
moltak be. Vizuális gyűjtemény alakult a körmendi Városi Könyvtárban4, fényképtár, 
mely diaképeket is őriz a tiszafüredi Városi Könyvtárban5, a szobi Nagyközségi Körzeti 
Könyvtár helyismereti munkájáról szóló tudósítás már felveti a videofelvételek gyűjtésé
nek kérdését is6 stb. Nyilván jóval több helyen gyűjtik a hangos-képes dokumentumo
kat, mint amennyiről a publikációk tájékoztatnak, ennek ellenére merjük állítani, nincs a 
helyén az audiovizuális helyismereti anyagok ügye a könyvtárakban. Jogosan teszi fel a 
kérdést Bényei Miklós: mennyire hézagmentesek a könyvtárak helyismereti gyűjtemé
nyei?7 Tanulmányából megtudjuk, hogy mi mindent gyűjtenek, de a hosszú felsorolás
ból teljesen kimarad a mozgókép és még néhány más képi ismerethordozó. Sajnos javasla
tai között sem szerepel a képes információhordozók teljes körű gyűjtése.

A mozgófilmek forrásértéke

A műszaki fejlődés következtében új típusú információhordozók jelentek meg a tár
sadalomban. A rajtuk rögzített szellemi termékek ugyancsak forrásai lehetnek a helyisme
retnek, helytörténetnek. Ha a helyismeret forrásait gyűjtő könyvtárak teljességre töreked
nek, a gyűjtőmunkájukat ezekre is ki kell terjeszteni. Meddő vitának tűnik, hogy a hely- 
történeti dokumentumokat gyűjtő közgyűjtemények és egyéb intézmények közül melyik 
illetékes a hangos-képes információhordozók gyűjtésére. Vitathatatlan azonban a közmű
velődési könyvtárak joga, sőt kötelessége e téren.

A felsőfokú ellátást nyújtó könyvtárakra vonatkozóan mondja ki a művelődési mi
niszter 211/1984. MM.sz, útmutatója, hogy a teljességre törekedve, valamennyi dokumen
tumtípusra kiterjedően gyűjtik a helyismereti irodalmat; e világos fogalmazás megadja az 
elvi alapot a gyűjtőmunkához.

A helyismeret magába foglalja az adott terület egészére kiterjedő komplex társa
dalmi, kulturális, életmódra vonatkozó stb. információkat, ennélfogva a források legszé
lesebb skáláját öleli fel. A hangos-képes dokumentumok nélkül mindenképpen hiányos 
lesz a későbbi kutatók forrásanyaga. Mert igaza van a kínai közmondásnak, mely szerint 
egy kép többet ér ezer szónál. Gondoljuk csak meg: a magyar filmgyártás szinte kezdetei
től fogva segítette az iskolát, oktatófilmek készítésével; e filmek ma már kortörténeti 
dokumentumok, telve helyi vonatkozásokkal. (Pl. a VKM által készíttetett földrajzi ok
tatófilmek.) Sok mozgófilm foglalkozik egészében vagy részleteiben egyes gyárak, ipari 
üzemek tevékenységével.

Fölbecsülhetetlen értékű helyismereti és általános kortörténeti információkat tartal
maznak a moziban bemutatott híradófilmek. Évenként mintegy 50 készül belőlük, s a 
10-15 perces összeállítások többnyire konkrét helyekhez kötődő eseményeket mutatnak 
be. Feltárásukra előbb-utóbb sort kell keríteni. Ugyanez érvényes a televízió híradóira, a 
Hét, a Stúdió stb. műsoraira is.
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Más kérdés a forrásérték. Hiszen tudjuk jól, hogy a filmek, hangszalagok vághatok, 
ragaszthatok, tehát az egyébként hiteles felvételek, beállítások bizonyos sorrendbe ren
dezve egy észen más tartalmat fejezhetnek ki. A hitelesség megállapítása azonban már a 
történészek feladata.

Ez azonban nem befolyásolja azt a követelményt, hogy a könyvtárak mindennapi 
feladata a filmdokumentumok rendszeres, tudatos, lehetőleg teljes körű gyűjtése. Mivel a 
hangos-képes dokumentumok gyűjtésének, feltárásának egy sor kérdése megoldatlan, ez a 
munka nem kis feladatot jelent a könyvtárpsok számára. Az első nehézség a teljes hazai 
termést feltáró mediográfia hiányából fakad. Az MNB Hanglemezek Bibliográfiája mintá
jára szükség lenne a diafilmek, mozgófilmek, majd a videofelvételek azonosító adatait tar
talmazó kiadványra is. Egy ilyen központi feltáró eszköz hiányában nem lehet teljes a 
számbavétel. Az új kötelespéldány rendelettel megoldódik az archiválás, de nyitott kérdés 
még a teljes körű bibliográfiai számbavétel és így az e dokumentumtípusokról való tájé
kozódás.8

A helyi vonatkozás kritériumai

A helyismereti dokumentumokat általában az alábbi kritériumok szerint gyűjtik a 
könyvtárak:

1. az adott helyre vonatkozó, helyi információt tartalmazó dokumentumok;
2. a területen született, élt, alkotott, illetve az ott élő, alkotó emberek művei és a 

róluk szóló irodalom (az esetben is, ha a művek tartalma nem helyi vonat
kozású);

3. a helyi kiadók, nyomdák termékei (az esetben is, ha nem tartalmaznak helyi vo
natkozású információt).

Kérdés, hogy a fenti szempontok mennyiben alkalmazhatók a hangos-képes doku
mentumokra is. Nem lehet vitás annak a diafilmnek, mozgófilmnek a beszerzése, amely 
az adott földrajzi határokon belüli tartalmat hordoz. Egy adott üzem munkáját, techno
lógiáját bemutató diafilm, mozgófilm, videofelvétel egyértelműen helyismereti anyag. 
Ugyanígy a politikai, társadalmi, kulturális rendezvényekről, a területen élő, dolgozó em
berekről készült riportok is ide tartoznak. A játékfilmek helyi vonatkozásán azonban el 
kell gondolkodni. Oíyan elemeket kell tekintetbe venni, mint például a területhez kötődő 
író, a területen játszódó irodalmi alkotásból készült film, televíziós játék, eredeti vagy 
fiktív vagy áthelyezett színtere, nem helyi alkotó filmjének megnevezett vagy meg nem 
nevezett helyszíne.

Nem merünk azonban ilyen határozottak lenni a második kritérium alkalmazását 
illetően, mégpedig azért nem, mert a vizuális dokumentumok előállításában számosán mű
ködnek közre, egyszer ilyen, másszor olyan minőségben, többé-kevésbé befolyásolva a mű 
tartalmi-formai megalkotását. Ha a forgatókönyvíró, rendező, operatőr, vágó stb. helyi 
kötődéssel bír, bizonyos mérlegelésnek van helye; további problémát jelent a fő- és mel
lékszereplők személye. (Viszont tanácsolható, hogy ha a dokumentumot egyelőre nem is 
szerzi be a könyvtár, leg^ább a nyüvántartás szintjén tárja fel az alkotók munkásságát. A 
harmadik kritérium tekintetében inkább lehetne követni a nyomdatermékekre vonatkozó 
gyakorlatot.
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A mozgófilmek csoportosítása

A mozgófilmeket fizikai, technikai jellemzőik (formai jegyek) és műfajaik (tartalmi 
jegyek) alapján csoportosíthatjuk.

Fizikai, technikai jellemzők szerint a főbb típusok a következők.
-  8 mm-es,
-  16 mm-es,
-  35 mm-es 

filmek.
A 8 mm-es típusban találunk N 8 (normál 8-mm-es) és S 8 (super 8 mm-es) szalagos, 
valamint hurokfilmeket. (Ez utóbbiakat zárt kazettában, végtelenített lejátszásra alkalmas 
formában helyezik el.)

Ma már eléggé ritka, hogy a filmek néma (hang nélküli) változatban is elkészülje
nek. Készülhet a film fekete-fehér és színes, valamint fény- és mágneshangos változatban. 
Ezeket a jellemzőket a dokumentumleírásban is fel kell tüntetni, mert a vetítésnél nem 
mindegy, hogy fény- vagy mágneshangos a kópia.

Műfaját tekintve a film lehet
-  játékfilm;
-  informatív (dokumentum, tudományos) jellegű film;
ezen belül

-  népszerű-tudományos film,
-  ismeretterjesztő film,
-  oktatófilm,
-  módszertani film (szakmai film),
-  tudományos filmfeldolgozás,
-  kutatófilm.

A helyi vonatkozás szempontjából gyakorlatilag a fölsorolt típusok mindegyike 
számításba jöhet, hiszen mindegyikük tartalmazhat helyi információt. Vegyük például az 
oktatófilmeket: megtörténhet, hogy teljes egészét, vagy egy részét a területen működő va
lamelyik iskolában forgatták; ebben az esetben az iskola tárgyi környezete, a szereplő ta
nárok, iskolások személye indokolja a beszerzést és megőrzést. Az Országos Oktatástech
nikai Központ „Tájak, korok, nyelvjárások’* c. sorozatának — bár oktatási célra készült —, 
tartalma miatt ott a helye az érintett megyék, városok könyvtáraiban.

A gyarapítás kérdései

A helyismereti filmek tára az alábbi forrásokból gyarapodhat:
-  vétel (kereskedelmi forgalomba került filmek forgalmazóitól,

magánszemélyektől,
más művelődési intézményektől),

-  saját gyártás (a könyvtár által vagy kooperációban más művelődési intézménnyel
készített filmek),

-  másolás (központilag készített filmekről, tv-műsorokról vagy egyéb helyeken fel
vett műsorokról),

Könyvtári Figyelő (33) 1987/2
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— ajándék (intézményektől, egyénektől),
— csere (duplum példányokért vagy más dokumentumokért).
A „filmpiacon” való tájékozódást megnehezíti, hogy nincs a teljes hazai termést fel

táró filmográfia. A megoldás kézenfekvő; kötelespéldány-szolgáltatás a képes dokumen
tumokból, ennek alapján bibliográfiai feltárás, majd a könyvtárellátás rendszerébe beépí
teni a mozgófilmek teljességét is. A nehézségek miatt a helyismereti filmek vásárlása ma 
még nem általános gyakorlat a könyvtárakban, pedig szükségességét fölösleges újra 
hangsúlyozni. A feladatot nem lehet tovább halogatni: az újonnan készülő filmekből be 
kell szerezni a helyismereti anyagot, a régebben készült alkotásokat pedig visszamenőleg 
legalább fel kell tárni. Ezt a feltáró munkát érdemes lenne központilag elvégezni, mert 
megyénként külön-külön végigkutatni az archívumokat nagy energiapazarlást jelent. Ha 
közeljövőben nem várható e téren központi segítség, a megyei filmtárak tehetnék meg az 
első lépéseket: az állományukban lévő helyismereti dokumentumokból katalógust állít
hatnának össze, s ezzel párhuzamosan fokozott gondossággal védenék ezeket a kópiákat. 
Ez nem jelenthet túl nagy megterhelést, mert az évenként elkészült alkotásokból megyén
ként mindössze 2 -4  tételre lehet számítani. Az 1945-től 1984-ig készült hazai filmekből a 
Veszprém megyei vonatkozásúakat feltáró filmográfia 95 tételt regisztál.9

A saját gyártás és a másolás kérdése szorosan összefügg a kibontakozó videózással. 
Ma már minden „A” típusú, sok „B” típusú könyvtár is rendelkezik videomagnóval. Nincs 
semmi akadálya, hogy a központi televízió által sugárzott helyismereti műsorokat felve
gyék videokazettára. A megyei könyvtárak vállalhatnák azt is, hogy a megyére vonatko
zóan teljes gyűjtemény mellett az érintett városok, községek könyvtárai számára is készí
tenek másolatot.

A mozgófilmek egy-egy kópiájának gyűjtése elől napjainkig kitérhettek a könyvtá
rak azzal az indokkal, hogy beszerzésükhöz nincs elegendő pénzük. A videózás révén 
azonban ma már viszonylag olcsó áron hozzájuthatnak egy-egy helyismereti film video- 
másolatáhöz.

Az állami, minisztériumi stb. stúdiók által gyártott új filmek videokazettára való át
másolása központilag is megoldható lenne: a stúdiók a filmek készítésével egyidejűleg az 
érdekelt könyvtáraknak videokazettára is felveszik. Visszamenőlegesen pedig az országos 
stúdiók archívumaiban tárolt helyismereti filmek feltárása után megszervezhető a videóra 
való átmásolásuk. Ezek a helyismereti dokumentumok nemcsak történeti forrásértékkel 
bírnak, hanem az iskolai és felnőttnevelésben, az ismeretterjesztésben is kiválóan felhasz
nálhatók.

Azok a könyvtárak, amelyek rendelkeznek felvevő kamerával is, maguk is készíthet
nek helyismereti felvételeket, műsorokat, tematikus összeállításokat, dokumentációkat 
stb. (A debreceni Városi Könyvtár régóta működő stúdiója talán bátorítást jelent mások 
számára is.) Ehhez a munkához azonban nem elegendők a hagyományos könyvtári szak
ismeretek. Talán nem túl merészség feltételezni, hogy a könyvtárosképzésben és tovább
képzésben ilyen jellegű tudnivalók is előbb-utóbb helyet fognak kapni.

A videózással párhuzamosan, részben annak segítségével terjed hazánkban a helyi 
kábeltelevízió. Tudomásunk szerint 20 körül van azoknak a városoknak a száma, amelyek
ben már működik ez a kommunikációs rendszer. A helyi közművelődési könyvtárak eb
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ben betöltött (betölthető) szerepe, feladatai túlmutatnak a helyismeret kérdésein; ami vi
szont a sugárzott műsorokat illeti, azoknak ott a helyük a helyismereti gyűjteményekben.
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* * *

A BRIT NEMZETI DISZKOGRÁFIA munkálatai 1986 elején indultak meg a British Lib
rary Nemzeti Hangtárában (National Sound Archive). A hangtárnak jelenleg kb. egy millió 
hazai hanglemeze van; a diszkográfia számítógépes adatbázisának létrehozása a hangtárt 
állomány katalógusának számítógépesítését is elősegíti. A tervek szerint 1990-re minden 
kurrens, a kereskedelemben hozzáférhető brit hanglemez adatai bekerülnek az adatbázis
ba, s akkor a retrospektív katalogizálás is megindul. Nyomtatott formában is közreadják a 
diszkográfiát.

British Library News. 1986. február


