
A helytörténeti pályázatok 
a Honismereti Szövetség történetében 

,,(...) a hazafit ( . . .) az ön ereje nem ismerésé-
ből származó esüggedéstől (. . .) megóvni, csak a 
honismeret képes'', írta száz évvel ezelőtt Fényes 
Elek. S. hogy mennyi mindentől képes megóvni, 
azt csak azok tudják, akik hosszú évek óta vallat-
ják szűkebb pátriájuk régenvolt eseményeit. 

Hogyan és mikor kezdődött ez az országossá 
szélesedett gyűjtőmunka? 

A kezdeti időben, elsősorban az 1930-40-es 
évek neki-nekilódult mozgalmai nem töltötték be 
a nekik szánt szerepet, s az összegyűjtött több 
ezer oldalnyi anyag feldolgozatlan maradt, sok 
idő telt el. míg elkezdődött számbavétele, a tudo-
mányos feldolgozási tervek kialakítása és rend-
szerezése. 

Az első nagy próbálkozást 1848 centenáriuma 
hívta életre. Aztán kis szünet után. 1952-ben Mor-
vái Péter vette szárnyai alá az önkéntes néprajzi 
gyüjtöpályázatok gondozását. Ma már csak érde-
kességként említem meg. hogy ebben az időben 
még a honismeret-helytörténet-néprajz egymás-
nak szinonimái voltak. Természetesen ezek a fo-
galmak mára már teljesen elkülönültek egymás-
tól. A gyüjtöpályázatok a következő lépéseket 
mozgalomszerűen 1963-ban Liptai Ervin, majd 
1969-ben Verő Gábor szervezésben teszi meg és 

kerül a honismereti munka múzeumok által való támogatottá. A helytörténetkutatás és az ezzel kapcso-
latos pályázatok folyamatosságról az 1960-as évek végétől beszélhetünk, amikor is a Hazafias Népfront 
a honismereti munkát programszerűen patronálni kezdte. A megyei honismereti bizottságok (melyek a 
Hazafias Népfronton belül működtek) a 60-as évek végén (1968-69) táján kezdtek alakulni, amelyek fő 
célkitűzései között ott szerepelt a nemzeti tudat formálása, az egészséges lokálpatriotizmus, a hazafi-
ság. Magyarország népeinek, történelmi múltjának, hagyományainak, anyagi és szellemi értékeinek 
feltárása, annak jobb megismerése, megbecsülése. 

Az 1960-es évektől a gyűjtési kedv érezhetően megerősödött, ám éppen ebben rejlett annak buktató-
ja is. A gyűjtések megoldatlan publikációs lehetőségei és a közönség előtti megmérettetés lehetőségé-
nek legjobban továbbra is a pályázati forma bizonyult. Ám a tárgyi gyűjtések szakszerűtlenségéhez tár-
sult, hogy a pályázatokat teljesen ötletszerűen hirdették meg. főleg szakértelemmel nem rendelkező in-
tézmények és vállalatok, mindenféle alkalomból, aminek következménye az lett, hogy a pályázat befe-
jeződésével az összegyűjtött tárgyak és dolgozatok szétszóródtak, tönkrementek, jobb esetben különbö-
ző irattárak mélyére kerültek (ha azóta gondos irattárosok), mint fölösleget vagy oda nem tartozót, ki 
nem selejtezték. Nem beszélve a konkrét dolgozat mellett megjelenő, eredeti mellékletek (iratok, plaká-
tok, aprónyomtatványok levelek, fényképek stb.) pusztulásáról. Az óriási szellemi energia befektetésé-
vel, szorgos kutatómunkával elkészült pályaművek százai, az adatok tízezreit tárták fel. De éppen ami-
att. hogy nem tudományos intézmény volt a begyűjtője, gazdája (kivéve a néprajzot), ezek többsége el-
veszett az utókor számára. 

Persze, igazságtalanok lennénk, ha csak elmarasztalólag szólnánk a korai időszakról, hiszen tényle-
ges problémái ellenére sok helytörténetkutatót komoly és értékes munkára késztetett. Sőt. nem egy in-
tézmény komoly szellemi energiát fektetett a szervezésbe és irányításba. Csupán a munkák utóéletének 
szakmai háttere, a szakszerű megőrzés hiányzott. A történeti múzeumoknak be kellett látni, hogy szük-
ség van a jól működő néprajzi pályáztatás mellett a történeti pályázatok országos szakmai összefogásá-
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ra is. amely biztosítja nemcsak a megírt munkák megőrzését, de az amatőr kutatók szakmai hozzáérté-
sének elmélyítését, továbbképzését is. 

Az első múzeum által gondozott, a MNM Történeti Adattárában nyomot hagyó pályázatot 1965-ben 
a Legújabbkori Történeti Múzeum (a TIT támogatásával) írta ki. Ez a kiírás már. egy minden addigit fe-
lülmúló, színvonalas pályázat volt. amelynek kiírt tematikája természetesen nem volt mentes a kor szel-
lemétől. Ebben a pályázati kiírásban helyeztek először hangsúlyt a helytörténetkutatásra, elsősorban a 
falu és a várostörténetre. A bíráló bizottság kiemelte, hogy a dolgozatok gazdag levéltári és sajtóanyag 
felhasználásával készültek és „a szerzők jó marxista felkészültséggel vonták le a forrásanyagból szük-
séges történeti következtetéseket", de természetesen kritikával olvasva azért ezek között is v annak érté-
kes munkák, a források hitelesek. Megjelentek az első üzem, gyár- és ipartörténetek, a mezőgazdaság 
átszervezését és a téeszek történetét feldolgozó munkák. Szép számmal küldtek be különböző kultúrtör-
téneti, iskolatörténeti, egyletek, társaságok történetét feldolgozó pályázatokat is. 

Érdekes olvasni, hogyan értékelték a pályázatokat abból a szempontból, hogy milyen új eredmé-
nyekkel gazdagították a történelemírást, illetve hány muzeális értékű dokumentum és tárgy került be ál-
taluk a múzeumok gyűjteményeibe. S bár hivatásos történészek munkái már akkor sem vehettek részt a 
pályázaton, nem jelentette azt, hogy nem akadtak olyanok, amelyek már megütötték a tudományos 
szakirodalom mértékét is. A korabeli beszámoló készítője megemlíti, hogy jó lenne 2-3 évenként meg-
ismételni a pályázat kiírását, hogy egyrészt kiszélesedjen a helytörténettel foglalkozó amatőr kutatók 
köre és. hogy a múzeumok gyűjteményei újabb értékes anyagokkal gyarapodjanak. Az újabb pályázat 
kiírása azonban mintegy öt évet váratott magára. 

Nem kell túl mélyre ásnunk, hogy megállapíthassuk: az országos helytörténeti pályázatok kiírása 
egyértelműen a néprajzosok által kitaposott ösvényen indult el. Erre a néprajzi pályázatok gondozói 
hívták fel a figyelmet, ugyanis egyre több nem néprajzi témájú dolgozat érkezett a szabadon választott 
kategóriában. Az első nagyszabású helytörténeti pályázat meghirdetésére 1969-ben került sor, amikor a 
Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága és az Országos Helytörténeti Bizottság közös tájékoztatóval 
és közös pályázatok kiírásával együttes akcióba kezdett. Már a pályázók első seregszemléjén kiderült, 
hogy e szép munka amatőr szerelmesei, tanárok és más értelmiségiek, a diákok és a szakkörök lelkes 
tagjai, a honismereti klubokban mesélgető öregek és az ő visszaemlékezéseiket jegyzetelő fiatalok 
olyan munkákat tudnak produkálni, amelyek teljesítik a tudományos igényesség magas szintű követel-
ményeit is. Bizonyítottá vált. hogy a hagyományátadás és átvétel munkáját, éppen ezért nem lehet le-
szűkíteni csak a tudományos intéztek tev ékenységére, hanem igénybe kell venni az amatőr kutatók ak-
tivitását is. Ezek az eredmények mutatták meg. hogy érdemes és szükséges módszertanilag is gondozni 
a honismereti mozgalom ilyen irányú kezdeményezését, ezen belül a néprajzi és helytörténeti kutatást. 

A pályázatok gondozásában minőségi v áltozást és folyamatosságot 1974-ben a múzeumok történeti 
adattárainak életre hívása hozta, amikor az országos helytörténeti pályázati rendszer megtervezését és 
gondozását a Legújabbkori Történeti Múzeumra (akkori nevén a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum) 
és a Magyar Nemzeti Múzeumra bízták. A pályázati rendszer meghirdetésének gyakorlati célja volt. 
hogy a két országos történeti múzeum és a megyei múzeumok számára segítséget nyújtson az új- és leg-
újabb kori történelem tárgyi anyagainak, dokumentumainak és történelmi adatainak minél szélesebb 
feltárásához és begyűjtéséhez. De célja volt az is. hogy az országban mindenhol és mindenki által kez-
deményezett kampányszerű gyűjtéseknek és pályázatok kiírásának elejét vegyék, illetve, hogy ezek a 
pályázatok egy helyre kerüljenek. A pályázatok kiírásainak szervezési munkáiba Hazafias Népfront 
honismereti bizottságait is bevonták, sőt 1982-ben a pályázatok szervezési tevékenységéhez, csatlako-
zott a Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciója is. 

A hetvenes évek első felében kezdődik az a fejezet, amelyben olyan új- és legújabb kori helytörténe-
ti dolgozatok megírására írtak ki pályázatot, amelyek a magyar történelem - a XVIII. századtól napjain-
kig terjedő időszakának - eseményeiből, politikatörténeti témáiból merítenek. A pálvázat alapkövetel-
ménye volt. hogy az elkészült dolgozat, elsősorban közgyűjteményekbe még be nem került eredeti for-
rásokra támaszkodjék. A pályázaton részt vehettek mindazok, akik gyűjtéssel és történetírással hivatás-
szerűen nem foglalkoztak. Beküldhető volt bármilyen néprajzi, történeti, ipartörténeti, eseménytörténe-
ti, családtörténeti, egyletek, körök művelődéstörténeti, iskola és oktatástörténeti, építészettörténeti, em-
lékhelyeket és irodalomtörténeti hagyományokat ismertető munka, egy-egy történeti témát felölelő pe-
riodika tartalmi feltárása, bibliográfia. A pályázatot mindig kiírták itjúsági és felnőtt kategóriában. Az 
értékelés felmenő rendszerben történt, először megyei, majd az onnan továbbjutó helyezettek országo-
san is megmérettek. A bírálatokat munkaköri feladatként a muzeális intézmények tudományos munka-
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társai végezték, a díjak odaítélésről az ö javaslataik alapján egy szűkebb bizottság döntött. A pályáza-
toknak mindig volt kiemelt témája, melyek aktuális évfordulókhoz, eseményekhez, személyekhez kö-
tődött, de pályázni lehetett bármilyen helytörténeti témát feldolgozó munkával. A korábban felsorolt té-
mák mellett egyre több visszaemlékezéssel, hadtörténeti jellegű munkával (1848. 1945, 1956) találko-
zunk. De ebben az időben jelentkeznek az első életmód-történeti, szociológiai dolgozatok is. 

1976-ban írták ki azt a pályázatot, amely hivatalosan is bekerült a megyék és a két országos múzeum 
(MMM és MNM), illetve a pályázatért felelős muzeológusok munkaterveibe. Már az első év pályázatai 
között is egészen kiemelkedő munkákkal lehetett találkozni. Első nekifutásra csak öt évre tervezték a 
pályázat meghirdetését, a kezdeti sikerek alapján azonban már a harmadik évben felvetődött a gondolat, 
hogy később is folytatni kellene a megkezdett munkát. A kutatómunka ugyanis nemcsak a szűkebb és 
tágabb közösség múltja és jelene iránti érdeklődést mélyítette el a résztvevőkben, de erősítette identitá-
sukat. kitágította a látókörük határait, miközben a tudomány számára is értékes adalékokat nyújtott. 

A kezdeti időben a pályázatokra 100-200 dolgozat is beérkezett, ám a 90-es évektől számuk lassan 
40-50-re lecsökkent. Ennek oka volt, hogy az önkormányzati kezelésbe került megyei múzeumok pénz-
telensége miatt megyei szinten nem hirdették meg a pályázatot, így innen nem is kerülhettek a dolgoza-
tok országos értékelésre, az egyéni pályázó pedig már sokkal kevesebb volt. Ez alól kivétel csak két 
megye, (abc-ben mondom, mert egyiket sem akarom a másik elé helyezni) Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye és Győr-Moson-Sopron megye, ahol azóta is szép és komoly hagyományai vannak pályázatnak, s a 
kutatókedv ma is él és minden esztendőben kiírják a helytörténeti pályázatot. A rendszerváltás olyan 
változást is hozott a pályázati rendszerben, hogy a határon túlról is egyre több dolgozat érkezett. Az or-
szágos pályázatra beérkezett és díjazott dolgozatokat a MNM Történeti Adattárában őrizzük és bocsát-
juk a kutatók rendelkezésére. A helytörténeti gyűjtemény dolgozatainak száma a kezdetektől, ma már 
meghaladja a kétezret és a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Adattárának egyik leggazdagabb rész-
gyűjteménye. A gyűjteményen belül mindenképpen meg kell említenünk két megyét, akik élenjártak és 
járnak mai is a helytörténeti pályázatok kiírásában és díjnyertes pályázatok beküldésében. Az egyik. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Istvánffy-pályázata, a másik Győr-Moson-Sopron megye Kisfa-
ludy-pályázata. Ezek mind a mai napig minden évben meghirdetésre kerülnek és a legjobbakat az or-
szágos pályázatra is eljuttatják igen szép számban. 

Örkény István: Az élet értelme című egypercesében írja 
„ Ha sok cseresznyepaprikát madzagra füzünk, abból lesz a paprikakoszorú. 
Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. 
Pedig a paprika ugyanannyi, éppolyan piros, éppolyan erős. De mégse koszorú. 
Csak a madzag tenné? (...) 
Aki ezen elgondolkodik, s ügyel rá. hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes 

irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára. " 

Én azt gondolom, hogy ez a helytörténet-kutatás titka is és igazsága is egyben. 
A honismereti tevékenységnek mindig is a középpontjában állt a feltáró, gyűjtő, kutatómunka. A 

helytörténettel, annak gyűjtésével és lejegyzésével foglalkozók között igen szép számmal akadtak olya-
nok is, akik a mindennapi élet vizsgálata során sokkal több fontos mozzanatot figyeltek meg. mint akár 
az egyes tudományok szakemberei. Be kellett látni, hogy a hagyományátadás és átvétel munkáját nem 
szűkíthetjük le a tudományos intézetek tevékenységére, ehhez a társadalom aktivitására is szükség van. 
pontosabban a tudománynak ki kell, és fel kell használni a szakértő amatőrök munkájának eredményeit 
is. Ahhoz azonban, hogy ezek a munkák valóban értékesek és maradandók legyenek, szerzőiket meg 
kellett ismertetni a tudományos adatgyűjtés módszertani alapjaival. Segíteni kellett őket abban, hogy a 
jobb eredmény érdekében, elsősorban érdeklődésük és szakképzettségük szerint foglalkozzanak a kü-
lönböző társadalmi jelenségek megfigyelésével, a gyakorlat tudományos fejlesztésével. Ne akarjanak 
monografikus terjedelmű munkába fogni, inkább kisebb résztémával foglalkozzanak, és azt járják ala-
posan körbe. 

A helytörténeti kutatómunkában nincs korhatár. Érzelmi megalapozására már az óvodában, ha 
ugyan már nem a bölcsőben kellene hozzáfogni. A kezdeti időben a múzeumok közművelődéssel fog-
lalkozó kollégái segítették az amatőr helytörténetkutatók munkásságát, manapság inkább tartozik ez a 
tevékenység a muzeológusok, a tudományos munkatársak feladati közé. Ebben a munkában ugyanis 
nagyon fontos a történészek, helytörténészek, muzeológusok részvétele, amely a szakmai támogatáson 
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túl erkölcsi támogatást is jelentett. A születő honismereti mozgalom első résztvevői, aktivistái a szülő-
földjüket szerető emberek, illetve ezeknek az embereknek fokozatosan közösséggé váló csoportosulá-
saik voltak, kutató-gyűjtő tevékenységüket kezdetben - nemcsak a történész szakma - megbocsátható 
szenvedélynek, jobb esetben hobbinak tekintette. De mint az az évek során bebizonyosodott, ez a hobbi 
egyre többeket kezdett érdekelni, egyre többeket vonzott magához, újabb és újabb személyeket nyert 
meg az ügy számára, egyben biztatva őket. hogy elszigeteltségükből a nyilvánosság elé lépjenek. Az 
amatőr helytörténetkutatók egyre többet ismertek meg a történész szakma rejtelmeiből, szakmai fogá-
saiból, s már nem lehetett őket nem figyelembe venni. 

A helytörténetkutatás során sokakban gyakran felmerült, hogy nem érdemes dolgozni, gyűjteni, 
mert az anyag úgysem kerül megőrzésre, publikálásra. Valóban, a publikálás kérdése a legnehezebb 
problémák közé tartozik még ma is, bár jócskán van példa az ellenkező oldalra is. Mindenképpen bizta-
tásul szolgált a pályázók számára, hogy a legkisebb adatközlés, a közvetlen megfigyelésen alapuló le-
írás is fontos lehet, ezért vált szükségessé, hogy rendezzék a néprajzi és a legújabb kori történeti adattá-
rak nyilvántartásait, illetve kapták feladatul a néprajzi és helytörténeti pályázatok gyűjtését és kutatha-
tóvá tételét. A múzeumok ettől kezdve felvállalták nemcsak a pályázatok szervezését és patronálását, 
hanem intézményesen gondoskodtak az elkészült, beadott pályázatok megőrzéséről és kutathatóvá téte-
léről. Ennek célja elsősorban az volt, hogy ne érezze senki, hiába dolgozott, gyűjtött. Természetesen, 
csak azokat a munkákat illetheti megbecsülés, amelyeknek forrásértéke vitathatatlan. Röviden, a pályá-
zati rendszer működéséhez szervezettségre volt szükség. Éppen ezért, már a kezdetektől kereste, s mint 
láttuk meg is találta az intézményi kereteket, amelyben kifejthette tevékenységét. A helytörténet-
kutatást eleinte (és elég sokáig) népművelési tevékenységnek tekintették. Ezért találtak otthonra először 
szakkörök, klubok formájában művelődési házakban, könyvtárakban és tömegszervezetekben, s csak 
legkésőbb a múzeumokban. Hogy miért nem a szakma (a múzeum) segítette az amatőr helytörténet-
kutatást. többféleképpen is magyarázhatjuk. Egyrészt a szakemberek féltek a hozzánemértésböl. a há-
lyogkovács módszerekből bekövetkező jóvátehetetlen károktól. Másrészt sok energiát kellett a szakem-
bereknek fektetni abba. hogy a laikus szakmailag a szakszerűhöz közelítő munkát hozzon létre. Aztán, 
ha már ez megtörtént, az amatőrből potenciális, szakmai ellenfél válhatott, következésképpen szakmai 
féltékenységből sem támogatta szívesen. Sok muzeológus kollégánál tapasztaltam, hogy nem sokra be-
csülte. (becsüli) az amatőr helytörténetkutatók tevékenységét. Indokolni nem igen akarják, talán szak-
mai gőgből, egyfajta arisztokratizmusból. Sokan nem tartják tudományos értékű tevékenységnek. (El-
nézésüket kérem, akik nem így tettek!) S bár volt rá példa, hogy az amatőr az idők folyamán értő szak-
emberré vált. De mindent a helyén kell kezelni és egyet nem szabad elfelejteni: a paraszt nem vágyik ar-
ra. hogy királlyá koronázzák, az amatőr helytörténetkutató nem akadémikusi babérokra tör. Az én véle-
ményem szerint, bármennyire is fáradságos, tanítani kell! Nagyon fontos, hogy a jó könyvészeti, bibli-
ográfiai információ kiépítése (Id. könyvtár, levéltár és a múzeum egymásra épülése) és ez kiterjedjen a 
helytörténeti gyűjtések anyagaira is. 

A helytörténeti munka eredménye, ..a történelem mozaik-kövecskéinek" összegyűjtése, amelyekből 
az egész nemzet története összeáll. A helytörténeti munka a történetkutatás aprómunkája. ..Aki a honis-
mereti gyűjtőmunka során nem látja meg egy ácsszekerce nyelén az elődök, az ősök munkáját. (. . .) az a 
honismereti munka lényegét nem érti". A mai értelemben és formában csak az 1970-es évek elejétől, -
egészen pontosan az első Országos Honismereti Konferenciától - vált hangsúlyossá, mint alapfunkció a 
mozgalmi jelleg, az önkéntesség és az öntevékenység kív ánalma, a nevelés és önnev elés, és vált a haza 
megszerettetésének, megismerésének nagy alkotóműhelyévé, melyben az egyetemes, a nemzeti és a he-
lyi történelem elválaszthatatlan egységet alkot. 

Végül engedjék meg, hogy kicsit a nehézségekről is beszéljek. Napjainkban, mint oly sok helyen a 
pályázati rendszer leggyengébb pontja a pályadíjak összegének biztosítása. A MNM az idei pályázatra 
nem tudott pénzt biztosítani. (Sajnos, pályadíjra még nem írnak ki pályázatot.) Reméljük azonban, hogy 
ha ritkábban is. azért sort tudunk majd sort keríteni még országos honismereti pályázatok kiírására. Be-
számolómmal talán sikerült meggyőznöm a még kételkedőket, hogy az amatőr kutatók nem ellenfelei, 
hanem fegyvertársai a hivatásos szakma képviselőinek, csak jól kel velük sáfárkodni, s nem lehet kétsé-
ges a siker. 

Halminé Bartó Anna 
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