
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. szeptember 13

A KSH Könyvtár és a Móricz Zsigmond
Gimnázium A jelen szaktudása a jövõ gene-
rációjáért (TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-
0002) címû pályázata mintegy 76 millió fo-
rint értékben biztosít lehetõséget arra, hogy a
két intézmény 2010 októberétõl 2011 szep-
temberéig megvalósítsa a kitûzött célokat. 
A könyvtári hálózat nem formális és infor-
mális képzési szerepének erõsítése az élet-
hosszig tartó tanulás érdekében a KSH
Könyvtárban és a Móricz Zsigmond Gimná-
ziumban alcímet viselõ pályázat több pillérre
építve szeretné elérni a célját. 

Egyrészt a pályázatnak köszönhetõen a
KSH Könyvtárnak lehetõsége nyílik arra,
hogy felhasználói képzést nyújtson közép- és
felsõfokú oktatásban részt vevõ diákok szá-
mára. 

A képzések során kiemelt hangsúlyt kap
az olvasáskultúra és a kutatói készségek fej-
lesztése, valamint a KSH Könyvtár szolgál-
tatásainak bemutatása. Emellett a könyvtár
850 000 kötetes állományából 150 000 bib-
liográfiai rekord bevitele valósult meg a
könyvtár saját OLIB katalógusába, amelyek
hamarosan betöltésre kerülhetnek az Orszá-
gos Dokumentumellátási Rendszer és a Ma-
gyar Országos Közös Katalógus most már
egy felületen kereshetõ adatbázisába. Az
alább olvasható beszámoló a pályázat har-
madik fontos elemét mutatja be: az új portá-
lon online elérhetõ, ingyenes tudástárak kí-
nálta lehetõségeket.

A projektmenedzsment a pályázat be-
nyújtásakor két tudástár kiépítése mellett
döntött, amelyek két, az intézmény profiljá-
ba vágó és világosan elhatárolható témakört
dolgoznak fel. A Fényes Elek-tudástár a
nagy magyar statisztikusok, demográfusok,
közgazdászok életrajzát és munkásságát, va-
lamint további statisztikatörténeti, kéziratos
és fényképanyagokat mutat be. A KSH
Könyvtár statisztikai tudástár pedig történeti
statisztikai adattárak digitalizált változatát
kínálja, elsõsorban (hely)történészek számá-
ra hasznosítható településsoros adatokra
összpontosítva.

A tudástárak fõként saját digitalizált
anyagot tartalmaznak, amelyet azonban –
különösen a történeti statisztikai adattárak
esetén – külsõ tartalomra mutató linkekkel
egészítünk ki. A digitalizált állományok túl-
nyomó részét pdf-formátumban, kisebbik ré-
szét jpg-formátumban töltjük a tudástárakba.
Az elõbbit a könyv-formátumú adattárak
esetén, az utóbbit a kéziratok, fényképek és
térképek esetén alkalmazzuk. A tudástárak
keretprogramja mapparendszerben tárolja az
állományokat, és a mappák felépítésébõl
adódó szakrend mellett teljes szöveges kere-
sést biztosít a dokumentumok címeiben. 

A Fényes Elek-tudástár a Nagy magyar
statisztikusok címû sorozat kötetei és a KSH
Könyvtár kézirattárában található fényképek
közül válogat. Bõvítése elsõsorban XIX. szá-
zadi statisztikai alapmûvekkel történik. 
A Nagy magyar statisztikusok címû sorozat
elsõ kötete, Kõrösy József mûveinek váloga-
tott bibliográfiája, 1958-ban jelent meg. Az
azóta eltelt 43 évben további 24 kötet látott
napvilágot, amelyek egy-egy magyar statisz-
tikus, demográfus munkásságába engednek
betekintést. Olyan kiemelkedõ gondolkodók,
kutatók elõtt tiszteleg a sorozat, mint Keleti
Károly, Fényes Elek, Thirring Gusztáv, Föl-
des Béla, Kovacsics József, Dányi Dezsõ. Az
életmûvet bemutató bibliográfia mellett élet-
rajz, illetve bizonyos esetekben válogatott
kéziratmásolatok is megtalálhatók a kötetek-
ben. A sorozat legutóbbi, 2011-ben megje-
lent tagja, Szél Tivadar orvos-statisztikus,
demográfus életmûvét mutatja be. 

Elõkészület alatt állnak a Vukovich
György, Laky Dezsõ, Cseh-Szombathy
László és Mádai Lajos munkásságával fog-
lalkozó kötetek. 

A Fényes Elek-tudástár az elõbb ismerte-
tett kötetek mellett a KSH Könyvtár tulajdo-
nában található hagyatékokból, kéziratokból
is szeretne válogatást közzétenni. A könyvtár
tulajdonában több jelentõs személyiség ha-
gyatéka található, pl. Kõrösy Józsefé, Ko-
vács Alajosé, Thirring Gusztávé, Thirring
Lajosé vagy Barsy Gyuláé. 

Új tudástárak a KSH Könyvtárban

✒✒    Lencsés Ákos



A projekt keretében épített másik tudás-
tár, a KSH Könyvtár statisztikai tudástár cél-
ja, hogy a történeti statisztika iránt érdeklõ-
dõ kutatók számára online segítséget nyújt-
son digitalizált statisztikai források segítsé-
gével. A tudástár a Magyar statisztikai év-
könyv 1885 és 1910 közötti köteteit, az 1873
és 1913 között megjelent helységnévtárakat,
a vasúti állomások jegyzékeit 1912 és 1935
között megjelent (a Toldy-féle vasúti kézi-
könyveket), a Statisztikai adatforrások címû
bibliográfiasorozat 1867-tõl 2005-ig terjedõ
köteteit, korabeli térképeket, valamint nép-
számlálási kiadványokat tartalmaz. A tudás-
tár bõvítése elsõsorban népszámlálási anya-
gok digitalizálásával történik. Jelenleg az
1784–1787., az 1850., az 1857., az 1870. és
az 1970. évi népszámlálás anyaga található
meg a gyûjteményben. Hamarosan feltöltjük
az 1990. évi népszámlálás kiadványait és az
1880 és 1940 közötti nemzetiségi és feleke-
zeti adatokat tartalmazó településsoros köte-
teket. A 2001. évi népszámlálás köteteit kül-
sõ hivatkozásként tüntetjük fel, mivel azok
elektronikus változata a papírformátum meg-
jelenésétõl elérhetõ az interneten is.

A II. József által 1874-ben elrendelt elsõ
magyarországi népszámlálás, valamint az
osztrák közigazgatás által szervezett 1850.
és 1857. évi népszámlálások anyaga termé-
szetesen a visszamenõleges feldolgozások
kötetei alapján került a válogatásba. A II. Jó-
zsef-féle népszámlálás anyagainak nagy ré-
szét II. József halála után az ellenálló ma-
gyar nemesek égették el. A szerencsésen 
különbözõ levéltárakban megmenekült
összesítõlapok segítségével az 1960-as évek-
ben dolgozták fel az anyagot. Az 1850. és
1857. évi népszámlálásnak készültek külön-
bözõ korabeli kiadásai (elsõsorban német
nyelven). A tudástárban azonban ezeket is az
1990-es években készült utólagos feldolgo-
zások alapján közöljük. A magyar közigaz-
gatás által szervezett (1870 és 2011 közötti)
népszámlálások az eredeti kötetek alapján
szerepelnek a tudástárban. Ez utóbbi alól ki-
vételt képeznek a felekezeti és nemzetiségi
adatok településsoros kötetei. Ezekre vonat-
kozóan 1990 és 2002 között a KSH szintén
készített visszamenõleges feldolgozást. Erre
egyrészt azért volt szükség, mert 1949 és

1980 között nem közöltek nemzetiségi ada-
tokat településenként. Másrészt a környezõ
országok statisztikai hivatalaival történõ
kapcsolatfelvétel eredményeként elkészültek
a környezõ országok magyarok által lakott
területeinek települési szintû feldolgozásai
is. Így jelenhettek meg az Erdély (1850–
1992), Felvidék (1880–1941), Délvidék
(1880–1941), Kárpátalja (1880–1941) és
Burgenland (1880–1991) településeinek fe-
lekezeti és nemzetiségi viszonyait bemutató
kötetek. 

A tudástár az elõbb bemutatott források
alapján igyekszik településsoros adatokkal
támogatni a történeti statisztikusok és a hely-
történészek munkáját. Az elõbb felsorolt lis-
tából látszik, hogy a közigazgatási beosztás,
a lakosságszám (helységnévtárak), az egyes
infrastrukturális jellemzõk (vasúti kézi-
könyv), a demográfiai és foglalkozási adatok
(népszámlálások), az etnikai és felekezeti
jellemzõk (népszámlálások visszamenõleges
feldolgozásai) adatait fogja tartalmazni. 
A válogatás fájó hiánya egyelõre a Magyar-
ország történeti statisztikai helységnévtára
sorozat, valamint a mezõgazdasági összeírá-
sok településsoros adatainak közlése. Ezek a
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kötetek még váratnak magukra, és majd a
népszámlálási kiadványok digitalizálása után
segíthetik elektronikus formában a felhasz-
nálók munkáját. 

A tudástár anyagait különbözõ források-
ból digitalizáltuk. A helységnévtárak a KSH
Könyvtárnak az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium 24. óra elnevezésû közgyûjte-
ményi digitalizálási kiírásán támogatást 
kapott pályázata keretében nyertek elektro-
nikus formátumot. Az 1913 utáni helység-
névtárak digitalizálása még várat magára. 
A magyar statisztikai évkönyvek 1910-ig
terjedõ köteteit a Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár (PTE EK) és a KSH
Könyvtár együttmûködési megállapodás ke-
retében közösen digitalizálja. A PTE EK
ezen túlmenõen az 1900. és 1910. évi nép-
számlálások köteteit is digitalizálta, melye-
ket külsõ hivatkozás formájában szeretnénk
a tudástárban jelezni. A további népszámlá-
lások, a visszamenõleges nemzetiségi és fe-
lekezeti feldolgozások, a Toldy-féle vasúti
kézikönyv és a Bibliográfiai adatforrások
sorozat köteteit a KSH Könyvtár saját forrás-
ból digitalizálta és a digitalizálja a további-
akban. 

Nem lehet elmenni szó nélkül amellett a
hatalmas munka mellett, amelyet a magyar
könyvtári rendszer szereplõi és más intézmé-
nyek a digitalizálás terén végeztek és végez-
nek. Az elektronikus anyagok egy része té-
májában illik a KSH Könyvtár által épített
tudástárba. Ezeket a történeti statisztikai
anyagokat tartalmazó oldalakat külsõ hivat-
kozás formájában szeretnénk feltüntetni a tu-
dástárban. Egy szûkre szabott válogatás az
elõbbiekben ismertetettek mellett a legfonto-
sabb digitalizált történeti statisztikai forrá-
sokból, amelyek már most is szabadon elér-
hetõk az egyes intézmények honlapján: 

• FSZEK Budapest Gyûjtemény – Vályi
András: Magyar országnak leírása (Buda,
1796–1799)  Fényes Elek: Magyarország
geographiai szótára (Pest, 1851)

• KSH  A Statisztikai Szemle archívuma
1923–2011

• KSH Népességtudományi Kutatóintézet
– Történeti demográfiai évkönyvek
2000–2008 Demográfia 2001–2010

• Kulturális Innovációs Alapítvány
Könyvtára – Varga E. Árpád: Erdély etnikai
és felekezeti statisztikája 1850–1992 (1850–
2002)

• PTE Egyetemi Könyvtár – 1900 és
1910. évi népszámlálás, a Magyar Statiszti-
kai Közlemények elsõ kötetei

Reméljük, hogy a pályázat keretében
gondosan válogatott és rendszerezett tudás-
tárak megfelelnek a felhasználói réteg igé-
nyeinek. Igyekeztünk úgy kialakítani a válo-
gatást, hogy ne csak a történészek, statiszti-
kusok számára jelentsen értékes anyagot, ha-
nem egyéni érdeklõdõk, helytörténészek is
érdekes, korábban nem ismert adatokhoz jut-
hassanak településük múltjával kapcsolat-
ban. Természetesen a válogatásban az olva-
sói forgalom által nyújtott tapasztalat is se-
gítségünkre sietett: megpróbáltuk a leggyak-
rabban forgatott, szerzõi jogi problémákat
nem felvetõ kiadványokat közzétenni. 

A két tudástár a keretrendszer végleges
tesztelése és a digitális anyagok feltöltése
után, 2011 õszétõl a KSH Könyvtár honlap-
járól átvezetõ linkkel várja az érdeklõdõ fel-
használókat. ■
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