
Használati útmutató

1. A felső menüsor

Az adatoldal felső menüsorában található gombok az „Impresszum” és a „Rövidítések” jegyzéke mellett 
az adott nyelven személyes információkat tartalmaznak a „Szerzőről”, életútjáról és irodalmi 
munkásságáról. A „Bevezetésben“ az adatgyűjtemény létrejöttére és szerkezetére, valamint a város 
történetére vonatkozó információk (előszó, bevezetés, zárszó) található. Ezek az információk szerepelnek 
az adatbázisban és az ahhoz kapcsolódó könyvoldalakon is. A „Térképek” a könyvekhez mellékelt öt 
történelmi várostérképet tartalmazza digitalizálva, nagy felbontásban. A részletes „Használati útmutató” 
az adatbázis sikeres használatát hivatott megkönnyíteni minden érdeklődő számára. 

2. Az adatbázis szerkezete 

A honlap az adatgyűjtemény  teljes szövegét tartalmazó relacionális adatbázison alapszik. Ezen felül a 
könyvekben szereplő 1980-as utcanevek mellett megjelennek a ma (2011-ben) érvényes, hivatalos 
utcanevek is. Az adatmezők elrendezése messzemenőkig megfelel a könyvekben található mintáknak 
(lásd a következő táblázatot): Kötet, oldal, 2011-es utcanevek, ill. 1980-as utcanevek, amelyekre az 
adatinformációk vonatkoznak, év (az adatforrás éve), „Adatinformáció“ (forrásmegjelölések és 
magyarázatok). Újdonság a „Térkép” adatmező.  Példa:

Egy fontos pontot illetően nem sikerült  optimálisan megjeleníteni a könyvek szerkezeti felépítését: A 
könyvekben néhány esetben két oszlopba rendezve jelennek meg az adatok. Ennek az elrendezésnek az 
oka a telkek megosztásában vagy összevonásában keresendő, amint az alábbi példák mutatják: 1. A 
Kossuth Lajos u. 36. sz. alatti telek 1712-től két telekből állt, amelyek Kossuth Lajos u. 36. szám (első 
oszlop) és Perczel u. 31. szám (második oszlop) alatt szerepeltek (lásd PBV, 360. oldal). Az 1727-körül 
történt telekösszevonást követően az adatok már egy oszlopban jelennek meg, és a Kossuth Lajos u. 36. 
számra vonatkoznak. – 2. A PBV 346. oldalán szereplő, Kossuth L. u. 23–25. szám alatti telek 1695-től 
1778-ig egy részből állt, 1779-ben megosztották, majd 1885-ben újra egyesítették. – 3. Arra is akad példa, 
hogy egy adott, egy részből álló telket véglegesen kettéosztottak, például a Kazinczy u. 1., 3. és 3/1. 
esetében, amely 1795-ig egy  telekként, míg 1801-től két telekként szerepel, amit az oszlopok feletti 
házszám jelöl (lásd PBV, 287. oldal). – 4. Előfordul olyan is, hogy a kezdetben kétrészes telket egyesítik, 
majd ismét két részre osztják, mint például a PBV 526. oldalán szereplő, Munkácsy u. 20–30. és Tímár u. 
31. sz. alatti telek esetében.
Az adatbázisban ezek az információk egyetlen mezőben szerepelnek, a kétoszlopos megjelenítés ugyanis 
kompakt adatbemutatást tett  volna szükségessé. A problémát azonban sikerült oly módon megoldani, 
hogy az adatbázis pirossal jelölt oldalszámára egyszer rákattintva (1) a könyvoldal adott (eredeti) 



oldalának képéhez jutunk el. Javasoljuk, hogy  kétség esetén adat-összehasonlítás céljából használja az 
adatsorhoz tartozó eredeti oldalt. Példa:

További adattechnikai lehetőségek (geoinformatika) alkalmazásával többletinformációkat tudunk 
biztosítani a felhasználó számára. A (piros színnel jelölt) „Térképre” (2) kattintva megjelenik az objektum 
helye a várostérképen (3). A térképtűhöz tartozóan megjelenő képre (4) kattintva a képméret növelhető 
(5), és a vezérlés segítségével (6) különböző látószögből is megtekinthető a helyszín; a nyílra (7) kattintva 
pedig minden irányba „navigálhatunk” az utcákon. 

3. A „Keresés“ blokk

A Keresés blokkban találjuk az egyes adattípusokban keresendő szöveg megadására szolgáló mezőket. A 
keresőfunkciók használata magától értetődik. A megfelelő opciógombra (radiobutton) kattintva keres-
hetünk „szóra”, ill. „szórészletre” – azaz egy adott betűkombinációra – is. Az adatkeresés közvetlenül 
vagy köztes táblázaton keresztül történhet:

3.1. Közvetlen keresés 

A közvetlen keresés annyit jelent, hogy a keresett szó megadása (1) és a „Keresés” gombra történő 
kattintás (2) után közvetlenül megjelenik a kívánt információ az adott adatmezőből oly módon, hogy a 
rendszer megjeleníti a keresett elemet tartalmazó adatsorokat. 
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A közvetlen keresés a három alábbi mezőben lehetséges:

3.1.1. „Adatinformáció“
Lehetővé teszi az „Adatinformáció” adatmezőben történő keresést, amely  az adatbázis legfontosabb 
mezője.

3.1.2. „Utcanév“
A megfelelő gombra (radiobutton) kattintva lehetővé teszi az utcanevekre történő keresést vagy  az „1980. 
évi utcanevek”, vagy a „2011. évi utcanevek“ (mai nevek) adatmezőben. Írjuk be a nevet a keresőmezőbe, 
kattintsunk a „Keresés” funkcióra, ezután megjelennek a kívánt névhez tartozó adatsorok.  A történelmi 
utcanevek keresését lásd alább.

3.1.3. „Év“
Írjuk be az évszámot a mezőbe, és a „Keresés” funkcióra kattintva megjelenik az adott év összes adatsora.

3.2. Közvetett keresés és kiválasztás

A közvetett keresés azt jelenti, hogy  miután a keresett  szót beírtuk a keresőmezőbe, vagy rákattintottunk a 
keresett szóra a kiválasztó listában, valamint azt követően rákattintottunk a „Keresés” funkcióra, 
megjelenik a kiválasztó táblázat, amely tartalmazza a keresett névhez kapcsolódó összes alakváltozatot.  

3.2.1. „Vezetéknév“
A vezetéknevek több mint 11 000 alakváltozatban fordulnak elő a három kötetben és a kiegészítő részben 
(PBVk). A nevek többalakúságának megvan a magyarázata: a korábbi évszázadokban szóbeli közlés 
útján, hallás után jegyezték fel őket. A 18. században még nem létezett helyesírás, és a következő 
századból is sok idő eltelt, amíg kialakult  a tulajdonnevek egyértelmű írásmódja. A név gyakran elárulja 
azt is, hogy magyar vagy német írnok jegyezte-e fel. A bevándorló lakosok magukkal hozták helyi 
nyelvjárásukat is, amely gyakran tükröződik a névben. Emiatt volt szükséges a közvetett keresés és 
kiválasztás módszerének bevezetése. A keresett  név beírása után megjelenik a köztes táblázat, amelyben 
az etimológiailag azonos nevek egy-egy vezérszóhoz vannak hozzárendelve. A vezérszó rendszerint a név 
legelterjedtebb, legismertebb változata. A keresés és kiválasztás a következőképpen történik:

A „Szücs” név változatait keressük, és beírjuk azt a keresőmezőbe (1). 
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A keresőmezőre (2) kattintva megjelenik egy kiválasztó táblázat (3), amely tartalmazza a név összes 
alakváltozatát. (Ha a megjelent névváltozatok közül egy másikat írunk a keresőmezőbe, akkor is ugyanezt 
az információt kapjuk.) A táblázatban bármelyik változat egyenként kiválasztható a megfelelő sorra 
kattintva. 

Válasszuk ki a „Szücz“ alakváltozatot (4), 

és a következő előfordulásokat találjuk az adatbázisban:

3.2.2. „Történelmi utcanevek “

A felnyíló menü megnyitásakor (nyilak barna alapon) (1) megjelenik az utcaneveket fő alakként 
tartalmazó kiválasztó lista (2); a fő alakokhoz kapcsolódnak az ahhoz tartozó nevek. Példa: kattintással 
válasszuk ki a „Benga u“ (3) alakváltozatot:

Ekkor a név megjelenik a (4) mezőben. A „Keresés” (5) gombra kattintva megjelenik a kiválasztó táblázat 
(6), amely tartalmazza a kiválasztott utcanévhez tartozó összes alakváltozatot:

A sorra kattintva válasszuk ki a „Bengai u“ alakváltozatot (7),
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és a következő előfordulásokat találjuk az adatbázisban:

3.2.3. „Foglalkozás“
További plusz lehetőséget kínál a történelmi foglalkozás-megjelölések lekérdezése az adatbázisból. Egyes 
foglalkozások, mesterségek ma már nem léteznek. Madas Józsefnek értékes információkat köszönhetünk 
az ezzel kapcsolatos tevékenységeket illetően. A gyűjtemény rendkívül értékes a várostörténeti kutatás 
számára. Kívánatos volna, hogy a tudományos kutatás intenzívebben foglalkozzon vele. 

Az adatokhoz itt is a lenyíló menün keresztül juthatunk el. A lenyíló menü megnyitása után a foglalkozás-
megjelölések a kiválasztó listában jelennek meg fő alakként az adott  nyelven (részben a szövegkör-
nyezettel együtt). Válasszuk ki pl. a „kádár“ mesterséget.

A „Keresés” gombra kattintva megjelenik a kiválasztó táblázat a mesterség megnevezéseivel „kádár“. 
Válasszuk ki a „pintér“ alakváltozatot, 



és a következő előfordulásokat találjuk az adatbázisban:

3.2.4. „Kötet“ és „Oldalszám“
Az adatokhoz ezúttal is a lenyíló menüből juthatunk el. A kiválasztó listában megjelennek a 
könyvcímekre utaló rövidítések (PBV = Pécs-belváros, PBVk = Pécs-belváros kiegészítés, BK1 ill. BK2 
= Budai Külváros 1. kötet ill. 2. kötet). Kattintsunk a könyvcím rövidítésére, adjuk meg az oldalszámot az 
„oldalszám” rubrikában, majd kattintsunk a „Keresés” funkcióra.

Ezután megjelenik a kívánt oldal összes adatsora:

Ha nem adunk meg oldalszámot, akkor a „Keresés” funkcióra kattintva a kiválasztó táblázatban 
kiválasztott kötet összes adatsora megjelenik.

Sikeres búvárkodást kívánunk.


