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A jéghegy csúcsa*

Ugyanarról szeretnék szólni, mint Gáncsné Nagy

Erzsébet. Ugyanarról, vagyis az idei nagy helyis-
mereti felmérésrõl, ám egészen másként. Nemcsak
azért másként, mert a munkát nem én végeztem,
hanem – nem szinte, hanem abszolút – egyedül
Erzsi. Nem is csak azért másként, mert õ szak-
mánk nagy tudósa, én pedig csak dilettánsa va-
gyok, nem is csak azért másként, mert õ alapos és
lelkiismeretes, szorgalmas és végtelenül munkabí-
ró, én pedig trehány és lusta vagyok. A másság
persze mindezek következtében is elõállt volna, ám
van még egy fontos különbség kettõnk elõadása
között. Gáncsné Nagy Erzsi egzakt és számszaki,
megállapításai kivétel nélkül megalapozottak, ma-
tematikailag is kifejezhetõk, nemcsak többszörö-
sen ellenõrzöttek, de bárki által bármikor újra és
újra ellenõrizhetõk, kontrollálhatók, ha – szerintem
– nem is vitathatók. Én inkább benyomásaimról
adnék számot, arról, hogy mi, mi minden jutott
eszembe a hatalmas anyagot, a sokszor túlontúl is
soknak tûnõ kitöltött kérdõívet tanulmányozva.
(Hogy valóban tanulmányoztam õket, és nem tõ-
lük függetlenül jutott eszembe egy és más, azt az
is igazolhatja, hogy néhány kérdõívet lelocsoltam
vörösborral. Ne ijedjenek meg, azonnal itatóspa-
pírba szorítottam õket, és mivel nem igazán már-
kás vörösborról volt szó, az ívek – száradás után –
abszolút olvashatókká váltak. Épp csak arról ta-
núskodnak, hogy valóban studíroztam õket.) Olyan
leszek tehát, mint azok a XVII. századbéli elsõ
statisztikusok, akikrõl joggal írja a nagy angol sta-
tisztikatörténész, Karl Pearson, hogy könyveik ol-
dalain az egyetlen szám, ami elõfordul, az oldal-
szám. Én még csak elõadásom oldalait sem szá-
moztam be.

Elöljáróban hadd adjak számot elsõ, megdöb-
bentõ benyomásomról. Bár én magam is amel-
lett kardoskodtam, hogy a kérdõív legyen telje-
sen azonos a jó fél évtizeddel ezelõttihez, elsõ-
sorban azért, mert csak így hasonlíthatjuk össze
az eredményeket, másodjára azért, mert annak
szakmai fioritúráival, Bényei Miklós tudós ala-
possággal kidolgozott kategóriáival maximálisan
egyetértettem, ám a kérdõívek kétségkívül elri-

asztó hatásúak. Mindenekelõtt a megkérdezettek
számára, hisz, ha segedelemmel is, de mégiscsak
nekik kell megadniuk a válaszokat. Egyáltalán nem
csodálkozom azon, hogy sokan elmenekültek a
válaszadás elõl, hogy sok helyismereti könyvtáros
kolléga/kollegina nem is mert sok olvasó elé oda-
állni a kérdõívvel. Valószínûleg ki kell találnunk
egy sokkal egyszerûbb és rövidebb kérdõívet is,
hisz remélem, felmérésekre a továbbiakban is ége-
tõ szükségünk leend. De nem is az a baj – illetve
hát korántsem bajról van szó –, hogy sokan nem
töltik, nem engedik kitölteni az íveket. Nekem
nagyon jól estek a kísérõlevelek – no nem minden-
ki tisztelte meg Erzsit ilyenekkel, voltak, és még-
hozzá többségben, akik csak rideg, hivatalos leve-
let írtak: mellékelten küldöm a... típusút, de (hála
Istennek) voltak olyanok is, nekem a jászberényi
Gulyás Erzsébeté tetszett a legjobban, akik részle-
tesen, szinte miniesszéformában beszámoltak nem-
csak a kitöltéssel járó nehézségekrõl, de elsõsorban
arról, hogy amit a kérdõívek alapján megtudunk,
megtudhatunk, az csak a jéghegy csúcsa. Hisz nincs,
nem lehet regisztrálva (bár többen, leginkább talán
a gyõriek kísérleteztek ilyesmivel) minden kérés,
kérdés, megkeresés. Valaki külön is kiemelt egy
sajátos, számára fájdalmas, vagy legalábbis nem
igazán tetszõ, fiatalkorunk gyakorlatából hiányzó
momentumot. Jelesül azt, hogy a maiak, a fiatalok
(de nemcsak õk) berohannak a könyvtárba, lemá-
solnak, lemásoltatnak valamit, aztán már rohannak
is. Le sem ülnek, a minimálisnál is minimálisabb
idõt fordítanak kutatásaikra, anyaggyûjtéseikre stb.
Kérdõívvel eléjük állani lehetetlen. Nos, ha ez így
van, márpedig így van, akkor ez csak azt mutatja,
hogy a helyismereti gyûjtemények olyanokká vál-
tak, mint az egyetemi könyvtárak. A külföldi, elsõ-
sorban angolszász szakirodalomból igen régóta is-
merjük ezt a szokást, de legutóbb Szögi László is
hasonlókról számolt be egy interjúban, mondván,
hogy míg régen az akadémikusok és tanszékvezetõ
professzorok egész napokat, heteket, hónapokat
töltöttek az egyetemi könyvtárban, addig a maiak
meg sem jelennek, tanársegédeiken keresztül kérik
a kölcsönözni valót, elektronikus úton a másfélét,
diákokon keresztül a másolmányokat stb. Az én
olvasatomban ez azt jelenti, hogy a helyismereti
gyûjtemények igazi tudományos mûhelyekké vál-
tak. Éljen!

De a kérdõívek terjedelme, differenciált kate-
góriarendszere persze azt is jelenti, hogy a sze-
gény könyvtárosnak elég sokat kell dolgoznia

* A Kiskunhalason, 2007. július 19-én, a Helyismere-
ti Könyvtárosok 14. Országos Tanácskozásán elhangzott
elõadás írásos változata.
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velük. És nyilván nincs mindig elég ideje sem.
Így sok, nem nagyon, de mégiscsak sok a félig-
meddig kitöltött, a bizonyos pontokon a vizsgá-
lódót kétségek közt hagyó kérdõív. Persze örö-
möt is okoz néhány lapszus. Ha például megtu-
dom, hogy X városban a helyi Munkáspárt nõ és
62 esztendõs, vagy hogy a Széchenyi Egyetem
viszont fiatal férfiú, elégedetten tekintek magam
elé. Az mindenesetre tény, hogy a teljes kérdõ-
ívállomány áttekintése és feldolgozása sem ad
megközelítõleg sem teljes (persze csak a vizsgá-
latban részt vett könyvtárakra és helyismereti
gyûjteményekre nézve teljes) képet. Viszont
annál inkább kiugrat, legalábbis szerintem, bizo-
nyos tendenciákat, bizonyos trendeket. Ezekrõl
szólnék a továbbiakban.

Az egyik legfõbb újdonság – legalábbis szá-
momra –, hogy eddig nem vagy csak igen ke-
véssé jelentkezõ használói típusok bukkannak fel,
láthatólag egyre növekvõ számban. A régebben
abszolút domináló egyetemisták, fõiskolások,
szóval szakdolgozataikat, szemináriumi dolgo-
zataikat készítõk persze most is dominálnak. De
egyre több a vállalkozó, az újságíró, a munka-
nélküli, a mérnök, az óvónõ és az általános isko-
lás. És – ráadásul – míg régebben a vállalkozó
vagy a mérnök magánhobbiból, családfakutatás
céljából fordult a helyismereti gyûjtemény felé,
addig ma az egyik bõrdíszmû vállalkozás tulaj-
donosa helybéli népi motívumok iránt érdeklõ-
dik, bevallottan abból a célból, hogy a kapott
mintákat a cége által gyártott táskákon jelenítse
meg, a másik – ezúttal építési vállalkozó, illetve
városkép-restaurátor cég tulajdonosa – azt kívánja
tudni, hogy milyenek voltak az adott helységben
régen az utcaképek, a harmadik, cégét, annak
nevét gondosan és tudatosan eltitkoló vállalkozó
a helyi strucctenyészetek adatai iránt érdeklõdik
– nyilván konkurenciát szándékozva teremteni,
nos akkor megnyugszom a helyismereti mûhe-
lyek jövõjét illetõen. Egyáltalán, lehet, hogy
oktalanul, de nagyon örvendezem annak, hogy
nem azért fordulnak, egyre többen, a helyisme-
reti gyûjtemények felé, hogy egy dolgozatból egy
másikat írjanak meg, mindegy, hogy szakdolgo-
zat vagy újságcikk formájában, hanem azért, hogy
a kapott információkat az életben, a gyakorlat-
ban, a mindennapokban, a gazdaságban stb. hasz-
nosítsák. Ez a tendencia igazán kedvemre való.
Amiként az is, hogy a színházak (három ilyen is
akad az anyagban) az összes rájuk vonatkozó

írást követelik (persze meg is kapják), hogy a
civil szervezõdések alapítványok és pályázatok
iránt érdeklõdnek, hogy igen sok intézmény
(gyár, óvoda, iskola, horribile dictu könyvtár)
saját története dokumentumait gyûjti be, hogy
mérnökök rokon cégek technikai fejlõdése és
tervei iránt érdeklõdnek, hogy pártok az elmúlt
néhány év választási kampányainak, ünnepi szó-
nokainak, polgármesterek és önkormányzatok
viselt dolgainak kívánnak utánajárni stb., hogy
munkanélküliek helybéli álláslehetõségek után
nyomoz(tat)nak. Egyáltalán, örvendetesnek tar-
tom az intézmények, szervezetek, cégek, vállal-
kozások, tehát a kollektív szervek érdeklõdését.
És ezt – nyugodtan állíthatom – ha nem is egy
az egyben, de jól tükrözik a kérdõívek. Hisz nem
egy esetben egészen nyilvánvaló, hogy nem a
bejelölt magánszemély érdeklõdik, hanem intéz-
mény, cég, szervezet. Tartalmi elemzés ezt egyér-
telmûsítheti, de néha egyszerû elírások is tanú-
sítják.

Közbevetõleg megjegyezném, hogy a meg-
változott vagy változóban lévõ igénylõk jóvoltá-
ból megváltozni látszik az igényelt dokumentu-
mok jellege is. Elõtérbe, egyre inkább elõtérbe
kerülnek a tervek, dokumentációk, önkormány-
zati jegyzõkönyvek, cégek iratai, fejlesztési pro-
jektek, térképek, aprónyomtatványok stb. És et-
tõl a tendenciától elválaszthatatlanul a digitali-
zált anyagok, az elektronikus formátumok kerül-
nek elõtérbe, e-mailt követelnek a használók és
a számítógépes faktográfiai adatbázisban óhajta-
nak keresni, a számítógépes katalógusban kuta-
kodnak, sok az internetes kérdés stb.

Persze, természetesen sok a banalitás, a
tucatkérdés, az iskolai vagy ilyen-olyan mozgal-
mi okokból, divatokból, központi óhajtások ré-
vén indukálódott megkeresés is. Vagy tucatnyi-
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an kérdeztek rá általános iskolások arra, hogy
mi Kecskemét testvérvárosa és milyen folyó
partján fekszik. Persze lehet, hogy véletlenül
éppen ez és sokaknak egyszerre jutott az eszébe,
de én másra gyanakszom. Mindenesetre tény,
hogy a természetesnél sokkal több a holo-
kauszttal, a cigánysággal, az ’56-tal (a sort még
tudnám folytatni) kapcsolatos kérdés. Persze az
ilyen rutinkérdéseket is ki kell, ki muszáj elégí-
teni, de én azért úgy gondolnám, hogy ezekkel
mégse a helyismereti gyûjteményhez a legjobb
fordulni. (Persze ha nem felületes, mintegy elsõ
tájékozódásról, hanem a kérdések helyi specifi-
kumairól van szó, az egészen más.) Némileg
meglepett viszont, hogy nemcsak a vallási élet-
tel, egyházakkal, teológiával kapcsolatos kérdé-
sek száma volt a minimálisnál is kevesebb, de –
ennek viszont örültem – nem találtam egyetlen
egy mágikus, misztikus, ezoterikus, okkult (stb.)
kérdést sem. Régi ellenszenvem okán arra kel-
lett gondolnom, hogy bezzeg a mûvelõdési há-
zak, kultúrcentrumok egyre több boszorkánykép-
zõ elõadássorozatot hirdetnek, hogy – talán – az
ilyesmi iránt érdeklõdõk is sejtik, érzik, tudják,
hogy a könyvtár azért komoly dolog. Hogy va-
lamiképp a tudomány csarnoka és nem az
ezoterikáé.

És most talán egy másik kérdéskörrõl. A kér-
dõíveket tanulmányozó könnyen arra a követ-
keztetésre juthat, hogy komoly helytörténeti
kutatás nincs is. Hogy csak gyakorlati, illetve
iskolás, illetve hobbiszintû kérdések merülnek
fel, hogy helyismerettel szakszerûen, tudományo-
san nem is foglalkozik senki. Nos, csalóka lát-
szatról van szó. Egyszerûen arról, hogy aki ilyes-
mit mûvel, ilyesformán kutat, egyszer tesz fel
kérdést, az is eléggé általános, aztán csak jár és
jár, bizonnyal éveken keresztül a gyûjteménybe
és még mindig ugyanazzal foglalkozik, nem kerül
fel kérdõívre. Aki alaposabban studírozza a kér-
dõíveket, nem egy ilyen tudósra lelhet. Igaz,
sokszor megdöbbentõen hasonlítanak akár az
általános iskolásokhoz is. Ez utóbbiak sokszor
keresnek ilyesmit: X város története a kezdetek-
tõl máig. Aztán kapnak egy kézikönyvrészletet
vagy egy fénymásolatot, és boldogan jelzik, tel-
jes körû választ kaptak, nagyon elégedettek. Aki
viszont valamivel speciálisabbat kérdez, de azért
nem szakdolgozat szintû apróságot, az bizonnyal
helytörténész (persze ezt valószínûsíti életkora,
foglalkozása is, jóllehet sokszor nem azt írja be,

hogy célja tudományos kutatás, hanem – például
–, hogy hobbi). Hogy tudományos kutatás való-
ban folyik a felmért helyismereti gyûjtemények-
ben, azt az is igazolhatja, hogy egyetemi oktatók
is elõfordulnak a kérdõíveken, hogy PhD disszer-
tációk is születnek az adott helyeken, nemcsak
szemináriumi dolgozatok, hogy bizonyos kérdé-
sek eleve tudományos érdeklõdést tételeznek fel.
De én annak is nagyon örültem, hogy például a
Magyar Távirati Iroda fordult kérdéssel (a vá-
lasz teljes körû volt) egy helyismereti gyûjte-
ményhez, vagy hogy a megyei levéltár kérdezett
a könyvtártól eminenter levéltári dolgot. A
könyvtár teljes körûen válaszolt. Lehet ennél
nagyobb dicséretet kapni? Kiérdemelten?

Egyáltalán nem lepett meg, de oktalanul büsz-
kévé tett (oktalanul, hisz nekem ebben semmi,
de semmi érdemem), hogy a válaszok semmifé-
le stilizációra nem utalnak. Becsületes, nagyon
õszinte képet nyújtanak, a helyismerész kollé-
gák és kolleginák láthatóan, sokszor szövegsze-
rûen is bizonyíthatóan nem tették szebbé, emel-
kedettebbé a képet. De mivel a válaszok túlnyo-
mó többsége dicsérõ, elégedettségrõl tesz tanú-
bizonyságot, arra kell következtetnem, hogy jól
mûködnek a felmért helyismereti gyûjtemények,
hogy valóban rangos, korszerû, modern és rop-
pant találékonyan szolgáltató mûhelyek. Pedig
találékonyságról nem egy esetben kell tanúbi-
zonyságot tenniük, hisz nem kevés igazán rázós
kérdést is intéznek hozzájuk. Nem szemelgetnék
közülük, de egyet mindenképp felidéznék: Miért
nincs Eisenstadtban szecessziós építészet? (A
válasz a teljes körû kategóriába került. Gratulá-
lok.) Ezt az összbenyomást erõsíti meg az is, ha
az elégedetlen használók elégedetlenségének
okait vizsgáljuk. Több munkanélküli is kevesellte
a helyismereti gyûjtemény által felsorolt helybé-
li álláshelyet. Nyilván nem a válasz volt kicsi-
nyes, hanem az álláshelyek száma kevés – ob-
jektíve. De néhányan arról panaszkodtak, hogy
idõhiány miatt nem kaptak kielégítõ választ. Mint
az egyértelmûen kiderült, nekik nem volt idejük
kivárni a talán néhány órát.

Sajnos még nem fejezhetem be. Azt minden-
képp ki kell emelnem, hogy megbújva a sok-sok
tájékozódási forrás közt, a válaszok szinte min-
denütt (és sokszor igen nyomatékosan) kiemelik
a könyvtáros személyét. Talán minél több az
elektronika, annál fontosabbá válik a könyvtáros
személye. A helyismeretben, ennek a felmérés-
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nek a tanúbizonysága szerint, feltétlenül ez a
helyzet. Kérem a jelenlévõket, legyenek nagyon-
nagyon büszkék önmagukra.

És még jóérzésemrõl szeretnék beszámolni.
Semmi, de semmi különbséget nem találtak a
városi és a megyei könyvtárak produkciói közt.
Illetve egyetlen egyet: a megyei könyvtárakból
több cédula érkezett vissza. Azt hiszem, ez az a
mennyiség, ami még (vagy egyáltalán) nem je-
lent minõségi különbséget. Hogy jövök én ah-
hoz, hogy dicsérjem a városi könyvtárak helyis-
mereti munkáját. Nem is én teszem. A felmérés
anyaga maga teszi ezt helyettem.

Utolsó elõttiként házigazdánkhoz fordulnék.
Jóllehet Halas nem szerepelt a felmérésben, azért
õ is szerepel legalábbis egy kérdõíven. Valaki
azt kérdezte, kik voltak Kiskunhalas díjugrató
lovasversenyeinek díjazottai. A válasz – persze
– teljes körû volt.

És most már igazán zárásként. Volt egy
olyan kérdés (szakdolgozótól származott), hogy
Lisztes László élete és munkássága. Én, öreg-
emberként, valahai barátomnak tekinthetem
Lisztes Lászlót, de azt hiszem, a fiatalok is
mesterükként tisztelik mindannyian. Hadd kí-
vánjam mindenkinek ebben a teremben, saját
magamnak is, hogy minél késõbb váljunk
referenszkérdéssé.

Vajda Kornél

Szerencsénk volt, mert
ismerhettük õt*

Rády Ferenc halálára

Tudtuk, hogy beteg, de a lendülete rácáfolt erre
a tényre.

Tanított, olyan friss örömmel, amely csak a
pályakezdõk, a romlatlan hitû frissdiplomások
sajátja, azoké, akik még nem koptak bele a min-
dennapi rutinba.

Úgy tudta átsugározni a szakma szeretetét,
ahogyan csak kevesen, s tette mindezt szelleme-
sen, remek humorral. A felfedezés örömével ta-
nított, ez volt az élete, a katedra hívta vissza a
betegágyból, nem hagyta beletörõdni a sorsába,

így történhetett,
hogy halála elõtt
három nappal még
tanított.

Nem adta meg
magát! Amikor né-
ha megszédült a
tábla elõtt, kicsit
várt, míg vissza-
nyerte egyensúlyát,
és kis félmosollyal
kijelentette: Ne

menjenek kemote-

rápiára! Vacak

dolog! És folytatta a tanítást, mintha minden
rendben volna. Így mutatott példát, hogy az el-

kerülhetetlenre kár szót vesztegetni, addig, amíg
lehet, tennie kell a dolgát mindenkinek.

Tudta és mondta is: Én fogok gyõzni, nem a

betegség.
S bár most itt állunk, mégis neki lett igaza,

mert gyõzött, bennünk, tanítványaiban, akik to-
vábbvisszük a szellemiségét, s gyõzött azokban
is, akik ismerték és akiknek példát mutathatott
helytállásból, emberi erõbõl.

Pribojszky Eszter

Rabindranath Tagore:
Béke veled

Béke veled, béke szívem.
Válni kell, váljunk szelíden.

Teljesülés ez a bús út.
Nem halál. Mondj néma búcsút.

Bánatunkból dal, mesés lesz,
vágyunkból emlékezés lesz.

A fészekrõl messze röppen,
száll, tovább, vidám körökben.

A kezed még lanyha, drága,
halk legyen, mint éj virága.

Csöndben állj, Föld és – csodás dal –
most beszélj a hallgatással.

Lámpámat magasra tartva
fényt vetek nagy-nagy utadra.

(Kosztolányi Dezsõ fordítása)* Elhangzott Rády Ferenc temetésén, a sírnál




