
Helytörténet —  honismeret 
néprajz

A megyékben szerkesztett és kiadott komplex arculatú folyó
iratok jellegével, színvonalával a m últ év végén egy ankét, m ajd 
a sajtó, a rádió, a televízió is foglalkozott. Az általában elismerő 
véleményekre visszaemlékezve, egy megjegyzés ötlik fel, ami a 
m últra, a jelenre és a jövőre egyaránt vonatkozik. Abban a fo
galmazásban, hogy „a vidéki folyóiratok m erjenek vidékiek len
n i”, az a gyakorlatilag m ár részben teljesített óhaj fejeződik ki, 
hogy a nem központi periodikák elsősorban keletkezési helyük, 
hazájuk értékeit dolgozzák fel, és ezzel tegyék színesebbé, válto
zatossá a m agyar sajtóterm ést. A Palócföld egyike azoknak a fo
lyóiratoknak, amelyek egy Szűkebb táj szociálpolitikai, szépiro
dalmi, művészeti és tudományos életét, eredményeit, gondjait 
folyamatosan és frissen viszik az olvasó elé.

A négy fejezetben, nagy részletességgel és szakértelemmel 
tárgyalt helytörténetírás kétségtelenül nemcsak nógrádi, hanem 
országos problém a is, de Nógrádban talán  időszerűbb, m int sok 
más megyében, és indokoltságát jelzi a szakemberek gyors reak
ciója, vagy az a mód, ahogyan a tém a — harm adik közlése — a 
folyóirat első oldalára lépett elő. Tudományos intézm ényeik gyér 
hálózatát és szakembereik kis számát tekintve, Nógrád a helytör
ténetírásban az utóbbi két évtizedben tényleg nagyot alkotott, 
am int ezt a vitaindító cikkben B elitzky János (Palócföld, 1979. 
3. sz.) részletesen előadja. A négykötetes megyei m onográfia és 
a két várostörténet m egjelentetését — hogy csak a jelentőseb
beket említsem — a politikai és állami vezetés anyagi, erkölcsi 
alapot nyújtó  tám ogatása, döntései és term észetesen a szakem
berek szervezett, fegyelmezett és folyamatos m unkája te tte  lehe
tővé. Ez a történész (helytörténész) kollektíva, ennek egyes tag
jai cserélik ki elsősorban a Palócföld fórum án gondolataikat a 
helytörténetírásról, részben az eredményekről, de inkább a jövő
ről, a feladatokról és az ide kapcsolódó elvi, m ódszertani kérdé
sekről.

Felvéve az eddig közölt elmélkedések fonalát, a magam ré
széről egy-két fogalom, disciplina tisztázását, m eghatározását kí
vánom felvetni, elsősorban szakterületem , a néprajzi kutatás 
szemszögéből.

A helytörténetet gyakran a honism erettel összefüggésben 
említik, ezért nem árt a két fogalom viszonyát és tarta lm át kö
zelebbről megvizsgálni. A Palócföldben m egjelent tanulm ányok 
m indegyike foglalkozik fogalmi kérdésekkel, jelezve e sajátos 
tudom ányág, a helytörténet helyzetének tisztázatlanságát, társa
dalm i és szakmai minősítését. A tanulm ányok szerzői történé
szek, ezért kézenfekvő, hogy a helytörténetírás helyzetét az or
szágos, a „nagy” történetíráshoz viszonyítva taglalják, és e viszo
nyításban jelentős szerepet kap az értékrend, az alacsonyabb és 
a magasabb klasszis kérdése. A m agam  részéről nem hiszem, 
hogy néhány arisztokratikus szemléletű (micsoda anakronizmus, 
m a !) történész kivételével bárk i is kétségbe vonná a helytörténeti 
(másképp: regionális) kutatások tudom ányos jelentőségét, és eze
ket a szintetizáló és országos áttekintésű  történelm i m unkák 
mögé rangsorolná. Az a megállapítás, hogy a helytörténeti ku
tatás alapkutatás jellegű, még önmagában nem  pejoratív, m ert 
nélküle nem képzelhető el jól adatolt és szilárd bázison nyugvó 
szintézis, abban viszont m indenki megegyezik, hogy az alap
kutatás feltétele a szakmai felkészültség, a tém a tágabb körű 
ism erete és minden lehető forrás használása. Ha ezek az adott
ságok hiányoznak, a m unkát a dilettantizm us nem kívánt lég
köre veszi körül. És ez a veszély fenyegeti a vidéken — vagyis: 
nem a fővárosban — élő és dolgozó kutatókat, még akkor is, ha 
ez a megbélyegzés indokolatlan. A veszélyt jól lá tja  és elemzi 
Schneider Miklós (Palócföld, 1978. 5. sz. 5. 1.), am ikor az ebből 
következő veszteségeket két csoportba sorolja (objektív és szub
jek tív  veszteségek). Országos és regionális ku tatás kiegészítik 
egymást, a kettő egymás m ellett, egymást segítve funkcionál — 
annyira, hogy időnként nehéz őket különválasztani. Más kérdés 
e tudom ányok művelőinek helyzete és viszonya, am it elsősorban 
Horváth István  vet fel, és am inek m egjavítását szervezeti úton 
lá tja  lehetségesnek (Palócföld, 1979. 4. sz. 22. 1.).

H elytörténet és honismeret viszonylag újabb keletű fogal
m ak, különösen az utóbbi, melynek a vitában mozgalmi jelle
ge, nevelési célzata m erült csak fel (Schneider M. u. o.). A z  
1960-ban megindult honism ereti mozgalom és kutatás azonban 
m int tudom ány interdiszciplináris, és ebben a kom plexitásban 
első helyen áll a helytörténet azzal a feladattal, hogy m egte
rem tse a tipikus és sajátos — az általános és az egyes helyes 
kapcsolatát (Székely Gy. szerk .: Honismeret — helytörténet.
1970/2. 5. 1.). Kétségtelen, hogy ez a feladat nemcsak a hely- 
történet sajátja, hanem  olyan, a honism eret körébe sorolt tudo
mányoké is, m int a néprajz, a műemlékvédelem, a nyelvészet 
stb. Szakirodalm unk ugyanis ezeket a tudom ányokat tekinti a 
honism ereti kutatás összetevőinek, megjegyezve azt, hogy a moz
galom m egindulása időszakában az érdeklődés középpontjában 
a m últ eseményei, jelenségei álltak, de később e „m últbafordu- 
lás” fokozatosan feloldódott, a kutatók a legújabb kor eseményeit, 
a parasztság m ellett a városi munkásság, bányászok életm ódját 
is tém ául választották (Székely Gy. i. m. 11—12. 1.).

A honism eret és a felsorolt tudom ányok viszonya így vilá
gos, az előző és a többiek között alárendeltség áll fenn, csak 
éppen az kétséges, hogy a honismeret tekinthető-e tudom ánynak. 
Míg ugyanis a helytörténet-, a néprajz-, a nyelvjáráskutatás 
stb. két szinten — egy lokális és egy országos szinten — folyik, 
addig a honism eretnek csak előbbi form ája ismert, országos 
szintéziséről nem tudunk. Ez a kategorizálás egyébként is eről
tetett, nyilvánvalóan távol esik a gyakorlattól, és alig állja meg 
a helyét. A történelm i kutatásban még elfogadható a két szint, 
m ert a lokális történelm i kutatásnak műszava is alakult ki (hely
tö rtén et), de a néprajz és a többi tudom ány esetében nem  tu 
dunk ehhez hasonló megkülönböztetésről. Logikusnak látszik 
ezért, ha a honism eretet nem tudom ányként kezeljük, hanem  
eredeti célkitűzéseinek megfelelően úgy, m int közműveltséget 
terjesztő, és a szülőföld ism eretére, a hazafiságra nevelő társa
dalmi és politikai mozgalmat.

A fogalmak tisztázása és rendszerezése során ki kell térnünk 
a helytörténet és néprajz viszonyára is. A fentiekből az tűn t 
ki, hogy a két tudom ány egyaránt része a honism eretnek, de 
vannak példák arra, hogy a néprajz is része a helytörténetnek. 
A kérdésben a vélemények nem  egyeznek meg, és a következők
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ben bem utatott két felfogás a nézetek két szélső pólusát kép
viseli. Az egyik kiadvány a két világháború között kialakult 
szemléletet tükrözi ebben a tekintetben. A helytörténetírás 
összetevőinek tekinti a településföldrajzot, a település-, társada
lom történetet, a gazdaságtörténetet, a politikai történetet és a 
munkásmozgalom történetét. Ebben a szerkezetben tehát a nép
rajz nem kap önálló szerepet, bár az érdekelt terü let — Haidú- 
Bihar megye — etnográfusainak működését a szerző az egyes 
fejezetekbe bedolgozta. A néprajz eredm ényeiről egyedül a m ű
velődéstörténeti fejezetben szól, a források ism ertetése során 
pedig csak az írásos forrásokat elemzi, a szóbeliségről nem tesz 
említést. (Komoróczy György: H ajdú-Bihar megye helytörté
netírásai 1945—1968. Debrecen, 1969.) A m ásik kiadvány a té
ma eddig legrészletesebb módszertani feldolgozása, elsősorban a 
pedagógiai m unka elősegítése érdekében. A könyv segítséget 
kíván nyújtani nemcsak a tanítóknak, tanároknak az oktató
nevelő m unkában, hanem  azoknak a tanulóknak is, akiket érde
kel a helytörténet, akik ku tatásra  vállalkoznak, idézése pedig ez 
alkalommal azért is időszerű, m ert Egerben írták  és szerkesztet
ték, a tanárképző főiskola, a múzeum és a levéltár m unkatársa
inak közreműködésével. Itt a helytörténet más fogalmazásban 
jelenik meg, m int előbb, m ert tartalm ilag a helytörténet foga
lomkörébe tartozik a néprajz, a régészet és a földrajzinév-gyűj
tés. Kiemelve ebből a helytörténet és néprajz viszonyát, utóbbi 
a koncepcióban jelentős terjedelm et és az őt megillető besorolást 
kap, tekintettel a helytörténetírás fő feladatára, a hely történe
tének minél több szempontú feldolgozására. A helytörténetírás 
forrásai című fejezeten belül egy pont részletesen foglalkozik a 
néphagyomány fogalmával, gyűjtésének és feldolgozásának mód
szereivel. (Szántó Imre [szerk.]: A helytörténeti kutatások mód
szere és feladatai az oktató-nevelő m unkában. Bp. 1956. 1—171.1.)

Nézetem szerint, m int azt a fenti m unkában is megírtam , a 
helytörénet szerves része a néprajz, falusi települések és városok 
esetében egyaránt. Közismert, hogy a városi néprajzkutatás tu 
dom ányunk egy újabb irányzata, így vizsgálataink hatósugarába 
nemcsak a parasztság, hanem  a munkásság és a kispolgárság is 
beletartozik. További helytörténeti jellegű feladatok várnak a 
néprajzkutatókra olyan tör téneti, levéltári források elemzésében, 
értelmezésében is, amelyek az egykori paraszti — jobbágy, zsel
lér, kisnemes — életform a valam elyik jelenségét, mozzanatát 
örökítik meg.

A helytörténetírásban a legtöbb szerző szerint új fejezetet 
nyitott a jelenkor kutatása, a nyitás a jelen felé. Meg kell je
gyeznem, hogy ugyanez a fordulat a néprajzban is bekövetke
zett, csak itt a változásvizsgálat keretei között folyik, mindig 
összehasonlítási alapot keresve a múltban, amihez a fejlődés ará
nya viszonyítható. Egyes esetekben v itatn i lehet, hogy a jelen
kort ábrázoló tanulm ány m ennyiben helytörténeti és m ennyiben 
néprajzi jellegű. Úgy vélem, a v itát az dönti el, hogy a szerző 
milyen módszerekkel élt a kutatás során, milyen m értékben 
használta fel az írásos és a szóbeli forrásokat.

A helytörténet és a néprajz szoros összefüggésére legyen 
szabad a jelenleg folyó palóckutatás példáját felhoznom. Ameny- 
nyiben a helytörténet fogalma a települések történetén tú l ki
terjed  a megyék és tá jak  történetére is (ahogyan B elitzky János 
írja : Palócföld, 1979. 3. sz. 25. 1.), ez esetben a palóckutatás is 
a helytörténethez hasonló, regionális kategóriába esik, m int egy 
több megyére kiterjedő nagytáj néprajzi m onográfiáját előkészí
tő tudom ányos vállalkozás. Amíg a Szántó Im re  szerkesztésében 
m egjelent helytörténeti koncepcióban a néprajz a történelem  ki
egészítő tudom ányként kapott szerepet, a palóckutatás monog
ráfia tervezetében ez az arány megváltozik. Az anyagi, szellemi 
és társadalm i ku ltú rá t képviselő fejezeteket történelm i tanu l
m ányok vezetik be a palóc néprajzi csoport történetéről, telepü
léstörténetéről, a társadalom  és term elés fejlődésének történeté
ről. K utatási módszerében és célkitűzéseiben a palóckutatás tö r
ténelm i-helytörténeti szemléletű akkor, am ikor fő feladatainak a 
történelm i előzményekre visszautaló etnikus jegyek m eghatáro
zását és a ku ltúra változásának vizsgálatát tekinti.

Ez a szoros tem atikai összefüggés, a törekvés két tudom ány 
eredm ényeinek együttes megjelenésére a feldolgozás, a produk
tum  jellegét még kevertebbé teszi az egyes települések vagy ki
sebb falucsoportok néprajzi feldolgozása során. Néhány évvel 
ezelőtt m egírtam  három falu: Őrhalom, Ipolyvarbó (Csehszlová

kia, szlovákul Vrbovka) és Hugyag temetkezési szokásait (Nógrád 
megyei    M úzeumok    É vkönyve,     1977. 95—146. 1.). Alaptézisem
volt a második világháború idején funkcionált temetkezési szo
káscsoport viselkedését vizsgálni a jelenkorig, kiszűrni a stabil, 
tovább élő elemeket, és felvázolni a változás folyam atát, meg
határozni annak mozgató és állandósító erőit. A három  falu et
nikailag egységesnek nevezhető lakosságának kollektív m agatar
tását azonban csak a történelm i előzmények ism eretében lehetett 
megérteni, ezért fel kellett dolgoznom e falucsoport népesség-, 
gazdaság- és településtörténetét. E vizsgálatok a három  falu nép
rajzi rokonságát, kulturális és etnikai egységét rajzolták ki, és 
további feladat még a környezettel, a szomszédos településekkel 
szemben megfigyelhető különbözőségek feldolgozása. Mindezek a 
vizsgálatok együttesen fogják kiadni az őrhalm i néprajzi alcso
port kulturális jellemzőit, amelyek a történelm i m últban gyöke
reznek, s az egység okát és m agyarázatát a falvak közös sorsá
ban, földrajzi közelségében és egym ásrautaltságában kell ke
resnünk.

Az eddigieket összevetve elmondható, hogy a helytörténet és 
a regionális néprajz két önálló tudom ány, de m unkamódszereiket 
és forrásaikat tekintve alapvetően különböznek egymástól. Amíg 
a helytörténet elsősorban az írásos forrásokat kutatja, addig a 
néprajz adatait főleg az élő em berek közlései ú tján , illetve meg
figyelése révén szerzi be. K utatásuk tárgya és célkitűzéseik kö
zel állnak egymáshoz, ezért kölcsönösen egymás segítségére van
nak utalva. M indam ellett a helytörténet tágabb kategória, m ert 
regionális néprajz nem képzelhető el helytörténet, történeti 
szemlélet nélkül, de a helytörténet önállóan is egész lehet, leg
feljebb vállalja a konzervatív jelzőt, m ert a helytörténetírás ál
talában még nem tér ki a népi ku ltúra és társadalom  fejlődés
történetére. A tágabb szerkesztés, amelybe a néprajz (a régészet, 
a m űem léktudom ány, népnyelvkutatás) is elfér, talán  még várat 
m agára, de ezt kell a m odern szemléletnek tekintenünk.

Bakó Ferenc

Helytörténetírás 
és hagyományápolás

A középiskolák „valam ikor” a tudom ányos és közéleti sze
replés központjai is voltak, s nemcsak a leendő egyetemi taná
rok alapozták itt meg publikációikkal hírnevüket, hanem  tan ít
ványaik is itt szerezték meg retorikai, irodalmi, történelm i és 
term észettudom ányos ism ereteiket. A hajdani önképzőkörök po
zitívum ait ebben a tekintetben senki sem vitathatja.

N apjainkban ú jra  első helyre került az iskola nevelő funk
ciója. Az oktatás és az ism eretek mélysége továbbra is m agha
tározó, csak a  cél változott meg: nem pusztán az a döntő, hogy 
milyen szakem bereket nevelünk, hanem  az, hogy milyen jelle
mű, illetve világnézetű tanulók hagyják el az iskolapadokat. Ez 
utóbbi term észetesen domináns tényező lesz ezután a szakismeret és 
az általános műveltség megalapozásában és állandó bővítésében is.

A jellem form álásban is irodalm i és történelm i m űvek kie
melt szerepet töltenek be. Ha azonban végigtekintjük (kisiskolás 
kortól az általános iskola felső tagozatán át a középiskoláig) a 
diákokba p lántált tananyagot, akkor azt is látjuk, hogy (különö
sen) a  történelm i ism eretek sablonossága, az események de
hum anizálása sokkal több k árt okoz, m int am ennyit az em ber- 
formálás folyam atában egyáltalán hasznosan betölthet. Talán 
ezzel is magyarázható, hogy a Historia est m agistra vitae! 
igazát ú jabban mind többen cáfolják, pedig valójában a tö r
ténelem, ha nem  is tanítóm ester, de intő és követendő példát 
adhatna m indannyiunknak.

Szerencsére az utóbbi években olyan nagyfokú történelm i 
érdeklődés alakult ki országszerte, hogy ennek segítségével köny
nyen korrigálható a hiba, am it a helytörténetírás „rangosításá- 
val” kell kezdeni.
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