
A helytörténetírás aktuális kérdései 

 

2009 decemberében intézményünk könyvbemutatót szervezett, amelyen a levéltár immáron 

három és félévtizede útjára indított évkönyv sorozatának 23. kötetét mutattuk be a kecskeméti 

közönségnek. A könyvbemutatót praktikusan egy kerekasztal-beszélgetéssel kötöttük össze, 

amelynek középpontjában a helytörténetírás aktuális elmélete és gyakorlata állt. A viszonylag 

kisszámú hallgatóság előtt lezajlott diskurzuson szakmánk képviseletében részt vett 

intézményünk két korábbi igazgatója és egy levéltáros munkatársunk, aki a honismereti 

mozgalom megyei szervezetét is reprezentálta. Jelen volt továbbá a helyi főiskola egyik 

történelmet tanító oktatója, valamint a könyvkiadói oldal két képviselője is.  

A fentiekből kitűnik, hogy a beszélgetés résztvevőinek körét úgy alakítottuk ki, hogy a téma 

kapcsán napirendre kerülő kérdéseket lehetőleg minél több oldalról körbejárhassuk. A 

könyvbemutatót megelőzően szervezőként igyekeztem munkatársaim segítségével a 

helytörténetírás legfontosabb, legneuralgikusabb csomópontjait felvázolni, valamint röviden 

kifejteni az ezzel kapcsolatos álláspontunkat, amely ez esetben vitaindítóként szolgált. A 

kérdéseket és a hozzájuk kapcsolódó lehetséges válaszokat a találkozót megelőzően írásban 

eljuttattuk a beszélgetőpartnereknek, akiknek így elegendő idő állt a rendelkezésükre 

mindezek végiggondolására, támogató érveik vagy cáfolatuk megfogalmazására. 

1. A beszélgetés során elsőként a helytörténész fogalmát próbáltuk definiálni. Felvetésünk 

ezzel kapcsolatban a következő volt: 

A magyarországi történetírás művelői a 19. századtól kezdődően alapvetően két táborra 

oszlottak: a nagy szintéziseket készítő, magas szakmai tudással rendelkező profikra és az 

amatőröknek tekintett helytörténészekre. Helytörténésznek tartották mindazokat, akik nem 

tartoztak valamely hivatalos történetírói iskolához, illetve akik helyi témákat dolgoztak fel. 

Mi a helyzet ma ezen a téren? Kiket nevezhetünk helytörténésznek? Meglátásunk szerint ez a 

meglehetősen sztereotip megosztottság napjainkban is fennáll. Léteznek ugyanis komoly 

igénnyel megírt helytörténeti művek, és arra is tudnánk példát mondani, amikor országos 

hírnévnek örvendő történész készített nem túl jó helytörténeti írást. A kerekasztal-beszélgetés 

hozzászólóinak egyike elmondta, hogy szerinte a helytörténészeket nem veszik komolyan, 

amit például nagyon jól jelez az, hogy a magyarországi történettudományi doktori iskolákban 

nem lehet helytörténeti jellegű témát választani. Hozzátette azonban azt is, hogy a 

helytörténészekről alkotott negatív képet sajnos erősíthetik azok az esetek is, amikor a 

kapcsolatokkal, így pénzzel rendelkező, magukat helytörténésznek tartó kutatók 

színvonaltalan kiadványokat jelentetnek meg. Helytörténész az, aki a nagyközönségnek írja jó 



értelembe vett ismeretterjesztő műveit vélekedett egy másik beszélgetőpartner. A beszélgetés 

során volt, aki azt a véleményt képviselte, hogy a helytörténet szó használata napjainkra 

meghaladottá vált, manapság talán helyesebb volna a mikrotörténelem kifejezés alkalmazása. 

Egy újabb vélemény szerint a helytörténészeket lenézéssel emlegetik, holott sokszor nem 

lehet megvonni a határt, hogy hol van a helytörténet vége, hol kezdődik az országos és a 

nemzetközi téma. Országtörténetet írni nem lehet helytörténet nélkül, ezért talán helyesebben 

volna vidéken élő történészekről beszélni. 

2. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy az országos történetírás szakszerűségi 

kívánalmai vajon számon kérhetők-e a helytörténészeken? A résztvevők egyetértettek abban, 

hogy a szakszerűségi szempontoknak bizonyos mértékig meg kell jelenniük a helytörténeti 

művekben. Az így létrejövő „átmeneti művek” lokális témájúak, de megközelítési 

szempontrendszerükben és metodikájukban nem provinciálisak. Csak zárójelben jegyzem 

meg, hogy ezeket a kívánalmakat igyekszik érvényre juttatni a Bács-Kiskun megyei levéltári 

évkönyv is, továbbá a többi hasonló magyarországi levéltári kiadvány is. 

3. Arra a kérdésre, hogy mi a helytörténetírás alapvető feladata, a következő tömör válasz 

fogalmazódott meg: A globalizálódó világban az egyének, a helyi közösségek identitásának a 

megtartásában komoly szerepük lehet a lokális értékeknek. Ezek megőrzéséhez a 

helytörténetírás jelentősen hozzájárulhat. 

4. A diskurzus során szó esett a helytörténeti témájú kéziratok kiadásának lehetőségéről is. 

A helyi emlékezethullámok (pl. millecentenárium, 1956-os évforduló stb.) időszakain kívül 

eső években lehet-e a helyi identitás megőrzését segítő kiadványok megjelentetéséhez anyagi 

forrásokat találni? – hangzott el az erre vonatkozó kérdés. A Kádár-korszakban egy-egy 

községi monográfia megjelenése komoly esemény volt, foglalkoztak a kiadvánnyal a helyi 

sajtóban is. Ez a helyzet mára azonban fokozatosan megváltozott, elsősorban financiális okok 

miatt. Ahol nem fűződik érdek a szponzoráláshoz, nem lesz az ügyből semmi – jött a 

lehangoló válasz a könyvkiadói oldal részéről. 

5. A kerekasztal-beszélgetés során töprengtünk azon is, hogy vajon a felsőoktatásban a 

történelem tanítás során az országos szintézisek mellett felhasználásra kerülnek-e 

helytörténeti művek is. Választ kerestünk arra is, hogy milyen arányban születnek 

helytörténeti témában szakdolgozatok. Tény az, hogy szakdolgozatok készítéséhez remek 

kiindulópontot jelenthetnek a levéltárban fellelhető források. Ezzel kapcsolatban azonban a 

tapasztalat az, hogy kevesen jutnak el a levéltárba, vagy a hallgató rendelkezésére álló idő 

rövid, de a legfőbb gond az, hogy sokszor az oktatók sincsenek tisztában, hogy milyen típusú 

iratokat őriz a levéltár, és ez számos alkalommal rossz témaválasztást eredményez. 



Lehetséges megoldásként felvetődött a főiskola és a levéltár közti kapcsolatok erősítése, 

amely értékes művekkel gazdagíthatná a helytörténeti irodalmat. 

A kerekasztal-beszélgetésen elhangzottak, úgy vélem, érintették a helytörténetírás 

elméletének legfontosabb csomópontjait. A felmerült kérdésekre azonban természetesen az 

általunk, illetve a diskurzus résztvevői által adott válaszoktól eltérő válaszok is adhatók. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


