A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
„BUDAPEST HELYRAJZI, VÁROSFEJLŐDÉSI, GAZDASÁG- ÉS CSALÁDTÖRTÉNETI
KÉZIKÖNYVEINEK, ADATTÁRAINAK (1803-1950) TÖMEGES DIGITALIZÁLÁSA ÉS
INTERNETES KÖZZÉTÉTELE”
NKA KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA

Pályázati azonosító: 204122/00526
(Régi szám: 3532/00362)
1. A digitalizálásra kiválasztott dokumentumok jelentősége
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében őrzött régi dokumentumok
digitális közzététele kiemelt szerepet kapott a könyvtár 2014-2020 közötti időszakra
vonatkozó Stratégiai Tervében.
A gyűjtemény várostörténeti dokumentumai közül először a fényképarchívum
digitalizálására és interneten elérhető adatbázisba szervezésére összpontosítottunk. Ez
önállóan és legújabban a Hungaricana Képcsarnok adatbázisába integrálva is elérhető.
(http://bpkep.fszek.hu/, illetve http://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/)
Újabb projektjeinkben figyelmünk a szöveges kiadványok tömeges digitalizálására
irányult.
E körben egyrészt közreadtuk a könyvtár időtálló bibliográfiai, ikonográfiai és
forráskiadvány sorozatát, évkönyveit. Másrész arra törekedtünk, hogy alapvető
fontosságú, sokak által használt, s már nehezen hozzáférhető helyismereti
kézikönyveket, illetve
nagy mennyiségű információt őrző, adattár jellegű
kiadványsorozatokat tegyünk közzé digitálisan kereshető formában.
Ez utóbbi területen az első eredmény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött
Budapesti czim- és lakjegyzék, 1880-1928 kereshető digitális változata, mintegy 55 000
oldal terjedelemben.
Jelen pályázat keretében további 134 kötetet, összesen 45 000 oldalnyi szöveget
választottunk ki digitalizálásra: olyan adatgyűjtemény típusú kiadványokat és
sorozatokat, amelyeket gyakran forgatnak a várostörténet kutatói.
Az összeállítás szorosan kapcsolódott az eddig elérhetővé tett anyagokhoz, ugyanakkor
műfaji és tartalmi szempontból, valamint az időhatárok tekintetében is kitágította az
adatforrások körét.
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A munka eredményeképp az első nyomtatott Adressbuch megjelenésétől, 1803-tól, a
jelenlegi városhatárok kialakulásáig, 1950-ig az összes számottevő fővárosi címtár,
ingatlan- és lakjegyzék, ingatlanszám-mutató és telefonkönyv feldolgozásra került.
A legkorábbi időszak adataihoz leginkább kalendáriumokban lehet hozzáférni, ezek
országos, sőt birodalmi tiszti névtárakat és egyéb archontológiai fejezeteket is
tartalmaznak. Vegyes műfajú kiadványok lévén, mindezek mellett sok egyéb
művelődéstörténeti érdekességgel és képi illusztrációval is szolgálnak.
A kiadványok közé vaskos 19. és 20. századi kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági
cégjegyzékeket is beválogattunk. Ezek, az általános címtárak hasonló részeivel
kiegészülve, a gazdaság mikrotörténeti rekonstruálásának fontos kézikönyvei.
A lakó- és foglalkozási névjegyzékek, az ingatlan- és címtárak, az üzleti és hivatali
tisztségviselői névtárak nélkülözhetetlen forrásai a családtörténetnek is. Kétszázötven év
magyar polgárainak adatai, sok millió személy neve, címe, foglalkozása,
ingatlantulajdona, üzleti viszonyai váltak kereshetővé. Az internetre kerülő válogatás így
a professzionális kutatók körén túl jóval szélesebb társadalmi kör valós érdeklődését
elégíthet ki, hiszen a helyismereti gyűjteményekhez személyesen vagy e-mailben
fordulók egyre nagyobb hányada a családi gyökereik után nyomozó „laikus” közönségből
verbuválódik.
Várostörténeti szempontból indokoltnak tartottuk beválogatni a digitalizálandó
dokumentumok gyűjteményébe a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1870 és 1943 között
kiadott jelentéseit is. A városfejlesztésért felelős egykori államszerv működését
összefoglaló időszaki kiadvány nélkülözhetetlen a nagyvárosiasodás folyamatának
megismerésében. Kötetei szikár felsorolásokban tartalmazzák az adott évben átadott,
jelentősebb épületekről szóló információkat, az út- és közműhálózat fejlesztésének
helyrajzilag is pontosan beazonosítható tényeit, rögzítik az utcanyitásokat,
utcaelnevezéseket, a szobrokról, emlékművekről szóló információkat, a tervrajzok
közlésével ismertetik a városrendezési elképzeléseket.
Fontos kiadványcsoport továbbá a Városháza 1927 és 1947 között megjelent hivatali
útmutató kötetei, melyek a korszak városigazgatásának, helyi joggyakorlatának, egyben a
városlakók mindennapi ügyes-bajos dolgainak enciklopédikus ismerettárai.
A kiadványok jól illeszkednek a Budapest Főváros Levéltárának a Hungaricana portálon is
közzétett topográfiai kiadványaihoz, térkép- és tervgyűjteményéhez, közgyűlési
jegyzőkönyveihez. A válogatásnál nemcsak a Budapest Gyűjtemény látogatóinak sok
évtizedes szokásait vettük alapul, de külön figyeltünk a két közgyűjtemény (részben
közös) felületeit használók visszajelzéseire, a bővítésre vonatkozó javaslataira is.
A digitalizálás e dokumentumok esetében komoly állományvédelmi célokat is szolgált.
Különösen ritkaságnak számítanak ma már a 19. század első feléből származó sorozatok,
melyekből többes példányokkal alig rendelkezünk. A későbbi kiadású művek közül több a
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savasodás és a gyakori használat miatt pusztuláshoz közeli állapotban van. A
hordozóváltás után, ahogy azt korábban is tettük, e dokumentumok konzerválására,
restaurálására is sor kerülhet.
(A kiadványok jegyzékét az Függelék tartalmazza.)
2. A digitalizálás és a közzététel módszere – munkafolyamatok szerint
a) A könyvek előkészítése során ellenőriztük a kiadványok teljességét (oldalak,
mellékletek meglétét), állapotát, sorrendjét. A hiányzó sorozati példányokat és
oldalakat saját duplumainkból vagy más könyvtárak állományából másolatban
igyekeztük pótolni. A zavaró kézírásos bejegyzéseket, firkálásokat – ahol ez a
történeti szempontokat nem zavarta, és ahol ez technikailag lehetséges volt –
eltávolítottuk.
b) A digitalizáláshoz a kiadványok részben muzeális jellege, illetve a rendelkezésre
álló példányok kis száma miatt a szétvágással és gyorsszkennerrel történő
feldolgozást nem választhattuk. A tömeges, mégis könyvkímélő feldolgozást a
legtöbb esetben robotszkenner biztosította. Az ehhez használt RBS Pro TT
robotszkenner állományvédelmi előnyei közül a 80°-os nyílásszögre és hideg fényű
LED megvilágításra érdemes e helyen utalni. A kötések szorossága, a lapok
állapota miatt nagyon sokszor kellett a mechanikus gépi eljárás helyett manuális
megoldásokat alkalmazni. Gyakran másik példányt kellett keresni az eredetileg
kiválasztott helyett. A 300 és 400 DPI felbontást és a JPG, illetve TIFF formátumot
az eltérő, olykor extrém tipográfiai megoldások miatt felváltva kellett alkalmazni.
(Például a telefonkönyveknél, apró betűs cégjegyzékeknél, és ott, ahol gót és
modern betűk keveredtek.) Munkafájlként aztán 80 százalékos színes JPG-fájlok
készültek.
c) A szövegfelismertetés Abby Finereader programmal történt. A tömeges eljárásnál
szokásos automatikus OCR került alkalmazásra, amelyiknél 96 százalékos
átlagteljesítményt vártunk el. A mintegy 45 ezer oldal egy része (7300 oldal) gót
betűs német nyelvű szöveg; itt a felismertetés többletköltségekkel járt. Az
elkészült kétrétegű PDF-ek az egyes köteteknek feleltek meg.
d) A digitalizálást ezután ellenőriztük. Vizsgáltuk a teljességet, a lapok
olvashatóságát, az indexelés és a tartalomjegyzék elkészítésének sikerességét, az
internetes kezelőrendszertől elvárható megoldások minőségét. Teszteltük a
felismertetés arányait is. A kisebb hiányokat, keveredéseket a szolgáltató azonnal
javította.
e) Az egyes kötetek nagyobb tematikus egységeit a szolgáltató könyvjelzőkkel
tagolta. Ezután megbízottunk tovább finomította a tartalmi részletezést. Ezeket
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Excel-fájlokban adtuk át a szolgáltatónak, aki beépítette a pdf állományok
könyvjelzői közé.
f) A vállalkozótól valamennyi köztes állományt (kép- és kötegelt OCR-állományt)
átvettük és archiváltuk.
g) Az elkészült tartalmakat a Hungaricanán belül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
külön egységében már közzétett anyagokhoz fűztük oly módon, hogy az új
állományok a régebbiekkel együtt értelmes tartalmi csoportokba rendeződjenek
(ld. Függelék).
h) Az internetes közzététel elsődleges terepe a Hungaricana Könyv- és
Dokumentumtára.
http://library.hungaricana.hu/hu/collection/fovarosi_szabo_ervin_konyvtar/
i) Az anyagot elérhetővé tettük a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapja felől is.
(lásd: Képernyőképek;
illetve: http://www.fszek.hu/adatbazisok/?article_hid=10667)
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Corvina rendszere Scan moduljának elkészülésekor a pdf
fájlok a katalógusban, az egyes könyvrekordokhoz kapcsoltan is megjelennek, és
letölthetők lesznek onnan is.
A közzétételt követő pozitív visszajelzések is meggyőztek arról, hogy érdemes volt e
másképpen körülményesen tanulmányozható és jóval kisebb hatékonysággal kereshető
kiadványokat digitalizálni és az interneten publikálni.
Köszönjük a szolgáltató Arcanum Adatbázis Kft. professzionális munkáját, pontosságát,
rugalmasságát és könyveink gondos kezelését.
Végezetül szeretnénk ezúton is köszönetet mondani az NKA Közgyűjtemények
Kollégiuma kurátorainak, hogy kedvező döntésükkel elősegítették könyvtárunk
tartalomfejlesztési elképzeléseinek megvalósulását, a magyar kultúra digitális
közvagyonának bővítését.

Budapest, 2016. szeptember 15.
Sándor Tibor
pályázati felelős
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Függelék:
1. A digitalizált anyag közzététele; tartalomjegyzék, linkek
o

Címjegyzékek 1712-1868

o

Címjegyzékek 1867-1942

o

Budapesti telefonkönyvek 1906-1950

o

Gazdasági címtárak 1842-1932

o

Helyrajzi számok, utcanevek és házszámok mutatói 1879-1924

o

Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentései 1870-1944

o

Budapesti hivatali útmutató 1934-1947

o

A magyar testőrségek névkönyve

o

Budapest történetének bibliográfiája a kezdetektől 1950-ig

o

Budapest története képekben 1493-1980 (könyv- és sajtóillusztrációk jegyzéke)

o

A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Budapesti Gyűjteményének bibliográfiai munkálatai

o

Egyéb budapesti, történeti, helyismereti bibliográfiák

o

Régi kiadványok könyvészetei

o

Budapestről szóló szak- és szépirodalom

2. A digitalizált kiadványok jegyzéke
CÍM
ÉVSZÁM

KÖTE
T

OLDAL

JELZET

Budavár háziurainak és lakóinak névjegyzéke

1714-1927

1

17

B 057/81

Adressbuch der Stadt Pesth

1803/182
7

5

1030

B 057/7

1837/185
4

12

1713

B 059/57

Magyar Kereskedelmi Almanach

1845

1

80

B 057/15

Handels- und Gewerbs- Almanach

1842

1

704

B 057/76

Handels- und Gewerbs- Kalender

1848

1

212

B 059/214

Pest Szabad Királyi város házjegyzéke

1848

211

B 057/118

Pesther und Ofner Wegweiser Kalender

5

Pester Lloyd-Kalender

1859/186
8

9

2999

B 059/4

1867/188
1

7

5169

B 057/10

1832/184
6

12

1354

B 059/7

Budapesti utasító

1848

1

180

B 059/502

Pester Hauser- Schema

1852

1

136

B 057/16

Pester Hauser- Schema

1858

1

74

B 057/16

Sz. kir. Pestvárosában lévő házak-jegyzéke

1863

1

68

B 057/13

Girókuti Képes naptára

1860

1

480

B 059/56

Budapesti ingatlanok címtára

1934,
1937,
1942

5

2175

B 057/22

Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék

1898

1

1580

B 057/5

A magyar testőrségek névkönyve

1939

1

543

B 355/257

Pótlás
1950-ig

14

5730

656.8 B 93

Budapest székesfőváros ház és telek-tulajdonosainak
címtára

1926

1

420

058 B 92

A budapesti czím és lakásjegyzék

1931

1

200

B 057/136

1938/193
9

2

668

B 057/94

1892

4

2435

B 057/367

1924

1

1720

338 M 106

Adress-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen

Der Pesther Stadt- und Landbothe für das Königreich
Ungarn

Telefonkönyv

Budapesti háztulajdonosok címtára
Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és
lakjegyzéke
Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági
címtára
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Lágymányos-Kelenföld lakóinak címtára

1913

1

107

BQ 057/4

Budapest főváros dunabalparti helyrajzi és házszámok
mutatókönyve

1879

1

545

B 351/204

Budapest főváros dunajobbparti helyrajzi és házszámok
mutatókönyve

1882

1

354

B 351/203

Cégmutató Budapest bejegyzett működő cégeiről

1921

1

563

B 057/62

Czégek kézikönyve

1887

1

650

B 057/21

1929/193
2

4

1824

B 057/307

1929,
1935,1937
,
1939,1946
,1947

6

2464

B 352/301

1924

1

249

BQ 351/201

A budai helyrajzi számok összehasonlító jegyzéke

1903

2

1188

BQ 351/202

Az-óbudai helyrajzi számok összehasonlító jegyzéke

1903

1

519

B 351/167

1903

1

451

BQ 351/166

Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentései

1870-1943

26

4178

350 F 87

Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője
és címtára

1930/193
1

4

1273

B 914/340

134

44263

Magyar Ipar almanachja
Budapesti Hivatali Útmutató

A budai helyrajzi számok összehasonlító jegyzéke

Utcza-név és házszám mutatókönyv

Összes
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1. A digitalizált dokumentumokhoz vezető linkek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján.
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2. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteménye a Hungaricana közgyűjteményi portálon
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3. Részlet a pályázat keretében közzétett dokumentumok listájából a Hungaricana közgyűjteményi portálon
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4. Részlet a pályázat keretében közzétett dokumentumok egyikéből a Hungaricana közgyűjteményi portálon
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