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Már az ókori görög írástudók felfigyeltek
arra, hogy polgártársaikat milyen szoros lel-
ki kötelék fûzi a hazájukként tisztelt váro-
sokhoz. Euripidész, a híres tragédiaíró így
verselte meg ezt az érzést: „Drága hazám,
otthonom óvj, hogy soha hontalanná / ne le-
gyek, nyomorogva tengõ / életet ne éljek, /
jajteli gondok alatt. A halál, a halál / igája
vesse rám elõbb / végsõ napomat; nagyobb
kín nincs, mintha az ember elveszti hazája
földjét.”

Szépírók, történészek és más gondolko-
dók azóta is gyakran öntötték szavakba ezt
az élményt, és szinte mindannyiunk által ta-
pasztalt gyakorlati tény, hogy az emberek
túlnyomó többsége érzelmileg erõsen ra-
gaszkodik egy-egy szûkebb környezethez:
szülõföldjéhez, lakóhelyéhez, otthonához. 
A tömegtájékoztatás, a könyvkiadás, a
könyvtári tájékoztatás és a mindennapi
kommunikáció egyaránt tanúsítja, hogy a
lokális ismeretek iránti érdeklõdés egyre fo-
kozódik, és egyre intenzívebbé válik. Ennek
eredendõ oka alighanem a társadalmi moz-
gás földrajzi tagolódásában keresendõ, va-
gyis abban a magától értetõdõ tényben,
hogy az események valahol történnek, a fo-
lyamatok valahol zajlanak. Kissé leegysze-
rûsítve a sémát, alapvetõen három szféráról,
szintrõl beszélhetünk: az egyetemesrõl, az
országosrõl, a helyirõl. Az ember egy adott
helyen él, társaival állami, országos keretek-
be szervezõdik és része az emberiség egé-

szének is. S mivel e hármasságban a legköz-
vetlenebbül az elsõhöz, az adott helyhez – a
szülõföldhöz, a lakóhelyhez – kötõdik, errõl 
rendelkezik vagy szeretne rendelkezni a leg-
több információval, ehhez kapcsolódik ér-
zelmileg-értelmileg a legbensõségesebben.
Költõi sorokban szólt errõl Csokonai Vitéz
Mihály egyik versében: „Minden fõld ugyan
hazája / A jó embernek: való! / De mégis
születte tája / Mindennél elébb való.”

Az emberi élet hármas tagolódásának
megfelelõen az ismereteknek, az információk-
nak is megkülönböztethetõ három köre. 
A helyi, lokális információknak, az õket
hordozó dokumentumoknak egyik õrzõhe-
lye a könyvtár; a velük való bánás, gyûjté-
sük, kezelésük, hozzáférhetõvé tételük adja
a helyismereti tevékenység, e fontos szol-
gáltatási ág tartalmát, lényegét.

A helyismereti gyûjtemény és az erre ala-
pozott helyismereti munka egy-egy város,
község, városrész, közigazgatási egység
múltjának és jelenének átfogó, mindenolda-
lú megközelítésére törekszik, beleértve a
természeti környezet mindenkori állapotát
és változásait is. A település tágan értelme-
zett intézményeinek, a helyi személyiségek
életének, szerepének információ- és doku-
mentumanyagát szintén felöleli. Ez a teljes-
ségigény, ez az idõbeli, kronológiai és tema-
tikai komplexitás különös jelentõséget ad a
könyvtárak lokális állományának.
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„Minden nemzetnek és minden városnak,
falunak van élettörténete, úgy mint az egyes
embernek” – olvasható a szelíd szavú poéta
és publicista, Szép Ernõ önéletrajzi vissza-
emlékezésében. Egy-egy település élete,
múltja pedig szerves kölcsönhatásban áll 
a nemzet egészének sorsával. Ezért amikor a
helyismereti könyvtáros az adott helyre vo-
natkozó ismereteket és az õket hordozó do-
kumentumokat felfedezi, összegyûjti és
rendszerezi, közvetíti és közreadja, hézag-
pótló tudományos feladatot lát el. Rejtõz-
ködõ vagy veszélybe sodródott történeti for-
rásokat derít fel és ment meg, a konkrét
részletek, a lokális sajátosságok és eltérések
feltárásával, számbavételével jelentékeny
mértékben hozzájárul az országos történet
jelenségeinek, folyamatainak alaposabb
megismeréséhez, a nemzeti történelem vitás
kérdéseinek tisztázásához, a történe-
lemszemlélet formálódásához. A könyvtár
lokális dokumentumai fontos adatokat, 
adalékokat, olykor még szempontokat is
szolgáltatnak a néprajzi, szociológiai,
településföldrajzi, ökológiai stb., tehát a je-
lenre irányuló regionális vizsgálódásokhoz.
Ily módon a helyismereti gyûjtemény hoz-
zájárul a nemzeti önismeret elmélyítéséhez,
a nemzeti öntudat megszilárdításához is.

A helyismeret és annak elválaszthatatlan
része, a helytörténet egységbe foglalja a
múltat és a jelent, a hagyományokat és mai
életünk mindennapjait. Eötvös Loránd, a vi-
lághírû fizikus mondta egyik egyetemi elõ-
adásában: „A történelem, mikor a múltra 
vetíti fényét, a jelent is megvilágítja.” 
A helyismereti szolgáltatás az elõzmények,
a históriai összefüggések, a helyi értékek,
színek, az apró részletek, a mindennapok ta-
nulságainak felmutatásával elõsegítheti a
közéleti-önkormányzati feladatok, a gazda-
sági, környezetvédelmi, településrendezési,
mûemléki, egészségügyi, közmûvelõdési,
oktatási, idegenforgalmi stb. problémák ha-
tékonyabb megoldását is. Garanciája lehet a
folytonosságnak és egyik pillére a múltból 
a jövõbe ívelõ fejlõdésnek.

A helyismereti tevékenységnek nagy sze-
repe van a lokálpatriotizmus érzésének és
tudatának kialakításában. A szülõföldhöz,
lakóhelyhez való emocionális kötõdés, az

ott létrehozott értékek megbecsülése aztán
kiindulópontja lehet az egyik legnemesebb
érzelem, a hazaszeretet és az ettõl elválaszt-
hatatlan magatartás, a hazafiság létrejöt-
tének. A lokálpatriotizmus ugyanis nem 
provincializmus – mint némelyek állítják –,
hanem a patriotizmus egyik megnyilvánulá-
si formája. Németh Lászlót idézzük: „A táj-
haza (nem úgy, mint az elvont, iskolában 
tanított haza) valóságos, szívvel számon
tartható, szemmel bejárható egység, melyen
az ember valóban otthonos.” Vagyis az 

egyes ember a saját otthona, szûkebb kör-
nyezete múltján és már a történés pillanatá-
ban történelemmé váló jelenén keresztül a
nemzeti fejlõdés, sõt az egyetemes emberi
haladás áramlatához is kapcsolódhat. Úgy,
ahogy ezt Kölcsey Ferenc máig érvényes so-
rai sugallják: „Szeretni az emberiséget: ez
minden nemes szívnek elengedhetetlen
feltétele… Azonban jól meg értsd! Az em-
ber véges állat, hatása csak bizonyos meg-
határozott körben munkálhat… Az emberi 
tehetség parányi lámpa, mely egyszerre kes-
keny kört tölthet meg fényével; s ha egy
helyrõl másra hurcoltatik, setétséget hagy
maga után. Bizonyos helyhez kell azért kap-
csoltatnunk, hogy azt jótékony világítással,
állandóul boldogíthassuk.”

Viszonylag régi felismerés, hogy az or-
szág története, néprajza, kultúrája stb. nem
kis részben helyi jelenségekbõl, folyama-
tokból tevõdik össze. Ennélfogva a helyis-
mereti gyûjteményeinkben fellelhetõ, egy
adott helyhez kötõdõ, lokális információk
jelentékeny hányada túlnõ a település hatá-
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rain. Sok-sok példa hozható fel annak bizo-
nyítására, hogy a helyismereti gyarapító
munka, a feltárás, a kiadványok összeállítá-
sa nem csupán az adott város, község, 
megye érdeke, hanem egyik feltétele a ma-
gyarországi fejlõdés pontos, megbízható ta-
nulmányozásának. Másként fogalmazva: a
lokális adatok, tények összegyûjtése, rend-
szerezése, közzététele nem provinciális be-
felé fordulás, hanem az ország, a nemzet
történelmének és jelenének megismerését
elõmozdító nemes foglalatosság. Pausz-
tovszkij orosz elbeszélõ rokonszenvet sugár-
zó szavaival: „A tájkutatókat általában lené-
zik, holmi ártatlan csodabogaraknak tekintik
õket. Pedig hát morzsánként szedik össze
országuk történelmét, hagyományait, s ezzel
hazaszeretetre nevelnek.”

A Katona Lajos Városi Könyvtár hosszú
ideje mutatja fel a lokálpatriotizmus, a vá-
rosszeretet, a Vác és a környék múltja és mai
eredményei iránti tisztelet szép, követendõ
példáját. Helyismereti állományával több
évtizede kínálja olvasóinak, a város lakói-
nak és az idelátogató vendégeknek a tudás
és az alkotás igaz örömét. Az 1980 nyarán
megszervezett helytörténeti részleg az idõk
folyamán az odaadó, hozzáértõ és érzelmi-
leg is elkötelezett könyvtárosok erõfeszíté-
sei révén mintaadó helyismereti gyûjte-
ménnyé fejlõdött, erõsödött. Jó néhány 
esztendeje bekerülnek az önkormányzati
elõterjesztések, a helyi rádió- és televízió-
mûsorok felvételei; itt helyezték el a testvér-
városi kapcsolatok dokumentumait; vállal-
koztak a Pest Megyei Honismereti Egye-
sület iratainak befogadására; országszerte
híressé vált a metszetek, fotók és képes leve-
lezõlapok tára. A feltáró és tájékoztató mun-

kában szintén sikerült lépést tartani az or-
szágos folyamatokkal, éppen most indul 
a digitalizálási program. Figyelemre méltó a
rendezvények magas száma. A könyvtár
nagy gondot fordít a névadó emlékének,
kultuszának ápolására. Szerteágazó a kap-
csolatrendszere; kiemelkedõ a szlovákiai
magyar és szlovák közgyûjteményekkel,
könyvtárakkal (fõként a Hont megyeiekkel)
kialakított együttmûködés. A váciak kezde-
ményezésére hívták életre a helyismereti
könyvtárosok kiválóan mûködõ országos
szervezetét, amelynek mindmáig elsõszámú
bázishelye az itteni bibliotéka, itt õrzik az
irattárát is.

A váci helyismereti gyûjtemény a mai
napon történetének új, igen fontos állomásá-
hoz érkezett. Ma, a két terem átadásával vá-
lik a szó szoros értelmében nyilvánossá.
Mától lehetõség nyílik a szabadpolcos elhe-
lyezés elõnyeinek kiaknázására, a használók
közvetlenebbül hozzáférhetnek a keresett
dokumentumokhoz, nyugodtabb és vonzóbb
körülmények között olvashatnak, jegyzetel-
hetnek, könnyebben kezelhetik a rendelke-
zésükre álló eszközöket. Az olvasóteremben
a kutatók mellett lehetõség nyílik a fiatalok,
az általános és középiskolai osztályok foga-
dására, foglalkozások tartására is; ennélfog-
va a könyvtár hatékonyabban mûködhet
közre a nemzeti alaptanterv egyik kiemelt
követelményének, a lokálpatrióta nevelés-
nek a teljesítésében, a hon- és helyismereti
tudásanyag közvetítésében.

Kollégaként szívbõl gratulálok, és mi
más kívánhatnék, mint további sok sikert,
eredményes munkát. Szolgáljon ez a két
szép helyiség, a gondosan épített gyûjte-
mény a használók javára. ■
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