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intézményi 
hálózatokon, 
személyeken 

keresztül

K E M É N Y F I  R Ó B E RT  néprajzkutató, egyetemi tanár,  DE
K Á DÁ R  V I D É K I  K I S  V I L ÁGA I 
A  „ H E LY TÖ RT É N E T I  M OZGA LO M ” 

¶ A tudománytörténet egyik legizgalmasabb és érdekfeszítőbb 
kérdése, hogy milyen módon jutnak érvényre és válnak meg-
határozóvá, fő vezérlő gondolattá bizonyos elméletek, illetve 
mely úton váltják fel e magyarázati rendszereket más értelme-
zési minták, gondolati hálók. A paradigmaváltás szerkezeté-
nek (Thomas Kuhn) „tiszta” értelmezése mellett – ellentétben 
a természet-, illetve élettudományokkal – a térség megszenve-
dett történelme miatt Közép- és Kelet-Európában természete-
sen módon jelentek meg és foglalják magukba a kortörténe-
ti elemzések azt az érzékeny figyelmet is, amellyel a kutatók 
a humán tudományok esetében a politika és a tudomány kor-
szakonként feltárandó kétirányú kapcsolatát közelítik meg. 
A kérdés ezekben az esetekben az, hogy a politika és a tudo-
mány milyen csatornákon, intézményi hálózatokon, szemé-
lyeken keresztül hat kölcsönösen egymásra, és e hatás ered-
ményeként hogyan és milyen ideák emelkednek ki, részben 
uralkodó, követendő (mintaadó) tudományos értelmezési le-
hetőségként vagy akár a gyakorlati politikai megvalósítás igé-
nyével? Az árnyalt tudománytörténeti elemzések ma már lát-
ják, hogy ez a kapcsolat (politika és tudomány) totalisztikus 
hatalomgyakorlás esetén sem jelenti feltétlenül (és mindig) 
a politika részéről a direkt tudományelméleti megrendelése-
ket, közvetlen befolyást. Sokkal inkább arról van szó, hogy in-
tézetek, tanszékek, kutatók, a tudományuk történeti hagyo-
mányaira, a nemzet/nép (a hatalom által sugallt) helyzetére, 
iskoláztatottságukra, illetve a hatalom legfőbb ideológiai pil-
léreire támaszkodva – hol szervezetten, de döntőbben tudat-
talanul és egyeztetések nélkül − együtt mozdulnak és dolgoz-
zák ki végeredményben részletes, árnyalt elméleti hálóként 
a rendszer céljainak megfelelő tudományos igényű magyará-
zatokat, és ágyazzák be e szándékokat a nemzeti történelem-
be, tudományos hagyományokba. Másként fogalmazva, arról 
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helytörténeti 
monográfiák

valóságos 
„helytörténeti 

mozgalom” 
bontakozott ki

van szó, hogy a tudományos elemzések elsődleges szakmai 
olvasata mögött milyen másodlagos – tudatos vagy akár tu-
dattalan (rejtett) – célok, (akár elvárt „öncenzúrák”), húzód-
nak meg, amelyek a történeti távolságnak, illetve az ideológi-
ai megkötöttségek lebomlásának köszönhetően napjainkban 
már puha, sok-sok apró értelmező megközelítésben felfejthe-
tők. Különösen érdekfeszítő egy ilyen szempontú megközelí-
tés érvényesítése a helytörténeti monográfiák tömegének ér-
telmezésében, hiszen maga a néprajztudomány tekintett már  
a nyolcvanas évek közepén úgy a megelőző két évtizedére 
vissza, hogy – jóllehet akadémiai munka folyt (lexikon, vala-
mint mesekatalógusok összeállítása; új szintézis előkészítése, 
a néprajzi atlasz megvalósítása) – ebben a korszakban azonban 
eredeti néprajzi forrásközlések, tudományos dolgozatok szin-
te csak e monográfiák keretében jelentek meg. Mi több, való-
ságos „helytörténeti mozgalom” bontakozott ki.1 Azaz ha ezen 
évtizedek megyei múzeumi szervezetekben folyó (vagy általuk 
összefogott, sőt akár kontroll alatt tartott) alapkutatások jel-
legéről szeretnénk képet kapni, akkor e törekvésünk számára 
e kötetek megkerülhetetlen kortörténeti dokumentumok. Hi-
szen: „Az 1970-es évek elejétől több megyei múzeumi szerve-
zetben és nagyobb vidéki város múzeumában természetrajzos, 
újkortörténész, régész, művészettörténész és néprajzos muze-
ológus munkatársak együttese voltaképp kisebb tájkutató in-
tézetek munkáját végzik (Debrecen, Miskolc, Szolnok, Pécs 
stb.).”2 Jóllehet e helytörténeti monográfiákat kiadóként álta-
lában nem maguk a múzeumok, hanem a helyi (községi, váro-
si vagy megyei) tanácsok, illetve a Hazafias Népfront, sőt akár 
az MSZMP helyi alapszervezetei jegyzik, a kötetek megírását  
a területen élő, többnyire múzeumi szervezetekben tevékeny-
kedő szakemberek vállalták fel. Ahhoz, hogy a helytörténe-
ti monográfiákat korszaktörténeti forrásként értelmezzük, 
olyan tudományos paradigmára van szükségünk, amely e szö-
vegeken keresztül felszínre tudja hozni (vagy legalábbis képes 
részben megragadhatóvá formálni) az adott időszakban a ku-
tatások karakterét is meghatározó szellemi környezetet. 

¶ Johannes Fabian etnográfiai terepmunkái nyomán megfogal-
mazott antropológiai ismeretelmélete az utóbbi évtizedekben 
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literal turn

a társadalomtudományok által felvetett kérdésre, nevezete-
sen a reprezentáció lehetőségeire keresi választ. Mi az az is-
meret tehát, amely a közvetítés módozatainak eredmé-
nyeként egy-egy korszakról felmutatható? A tudományos 
bemutatás kanonikus útja a múlt megértéséhez önmagában 
nem elégséges. Azokat a körülményeket is fel kell mutatni, 
illetve ezen viszonyokat értelmezési mezőbe helyezni, ame-
lyek magára az ismeretszerzés folyamatára, lehetőségeire vo-
natkoznak. (Szó lehet itt például az ideológiai „mozgásterek 
és kényszerpályák” feltárásáról vagy a kutatói felkészültség, 
ismeret szerkezetéről.)3 Ezek az eddig másodlagosként ke-
zelt tartalmak segítik a megértést, azaz az elsődlegesnek te-
kintett szövegkorpuszok és az egykori viszonyokra vonatkozó 
kommentárok ütköztetése visz közelebb a korban akár még 
fel nem ismert jelentésháttér tisztázásához. Fabian a szöve-
gek értelmezési nyitottságát, szabadságát helyezi szemléleté-
nek középpontjába: 

 ¶ „Ez idáig az antropológusok szövegeiket, a kutatásaik 
során szerezett ismereteiket az olvasóknak mintegy vég-
termékként adhatták közre útleírások, monográfiák, esz-
szék vagy irodalmi szövegek formájában. A tudás közzé-
tételének ilyetén gyakorlatát az antropológiában élesen 
bírálták legkésőbb az úgynevezett literal turn, azaz az iro-
dalmi fordulat megjelenésével. Ez a kritika a tudás, a szö-
vegek és a tapasztalatok bemutatásának és előállításának 
folyamatát vette célba.”4 

¶ Fabian tulajdonképpen az „emlékezet és szöveg” elvet érvé-
nyesíti elméleti megközelítésében. Jóllehet maguk a kész 
szövegek ma is jelen vannak – itt most: a helytörténeti kiad-
ványok –, ám a szövegalkotás (kutatás) folyamata, azaz ese-
ménye már a múlté. Fabian úgy érvel, hogy a két sík (múlt  
és jelen) közötti feszültség áthidalására leginkább a széles,  
illetve tematikailag változatos skálán mozgó kommentárok 
alkalmasak.5 
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mint írott 
regisztereket 

elemezzük

korszellemről van 
itt tehát szó

 ¶ „A kommentár ebben a megközelítésben emlékirattá 
(memorandummá) válik: a kommentárban olyan meg-
állapítások, kijelentések, magyarázatok és kapcsolatok 
jönnek létre, melyek abban segítik az emlékezetünket, 
hogy különbséget tudjon tenni két dolog között: egyrészt, 
hogy mire emlékeztet bennünket a szöveg; másrészt pe-
dig, hogy mi az, amiről azt gondoljuk, hogy arra a szöveg 
olvasása közben emlékeznünk kellene.”6

¶ Az utóbbi évtizedek a néprajztudomány hagyományos terep-
fogalmát radikálisan átírták, az új kutatási utak felmutat-
ták a (fizikai, imaginárius és virtuális) tér és az idő értelmezé-
sének számos lehetőségét.7 A terep lehet maga az archívum 
vagy akár egy múzeumi installáció készítésének közössé-
gi folyamata is.8 Ha ennek az elvnek megfelelően a helytör-
téneti köteteket terepként tekintjük, akkor hozzájutunk egy 
jól alkalmazható lehetőséghez, amely segítségével e vállalko-
zásokat kortörténeti dokumentumokként értelmezhetjük, 
azaz a köteteket mint írott regisztereket elemezzük.9 A Fouca-
ult műveit hivatkozó Fabian antropológiai elemzéseiben tu-
lajdonképpen a foucault-i problematizációnak megfelelő óva-
tos eljárásról szól. 

 ¶ „Hogy is lehetne megírni a jelen történelmét, mikor az 
szükségszerűen egy olyan történelemolvasatot feltéte-
lez, amelynek napjainkban megfogalmazott kérdésekre 
kell alapozódnia, de anélkül, hogy korunk jellemző prob-
lémáit a múltba vetítené? (…) olyan problémát keresünk 
a múltban, amely kizárólag, de legalábbis elsősorban sa-
ját korunkra jellemző.”10 

¶ A kötetek történeti szövetében tehát ott vannak az egykori ku-
tatás körülményeire vonatkozó ismeretek, tudatos és tudat-
talan tartalmak. Azaz ismeretet tudunk alkotni, közvetíteni 
az írásmódon keresztül megjelenő, az akkori társadalmi képze-
let alkatáról, alakulásáról.11 Arról a bizonyos, a hazai tudomá-
nyosságban is mára létjogosultságot nyert korszellemről van 
itt tehát szó, amely kifejezés egy a korszakban uralkodó, azt 
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transzparenssé 
tette a tudományos 

munkát

a helytörténész egy 
időben tudós  

és hivatalnok

meghatározó – akár jelen esetben helytörténetírási – nyelv-
használatra, illetve egyfajta gondolkodásmódra, mentalitásra 
utal. Az alapvetően a média által sugallt képeket a kelet-euró-
pai pártállami rendszerekben sűrűn átszőtték a politikai ideo  - 
lógia – tudatos és tudattalan – intenciói, elvárt mintái, rögzí-
tett keretei. A múlt gondolati sémáinak mint emlékezeti ré-
tegeknek a felszínre hozása, akár fiktív árnyalatainak meg-
értése, felfejtése a kortörténeti megközelítések leginkább 
összetett, árnyalt feladata.12 

 ¶ „A távoli múlt felkutatása és számontartása, a település 
múltjának periodizációja, a település múltjában forduló-
pontot jelentő esemény okainak és következményeinek 
feltárása és értelmezése, a múltnak a lokális társadalom 
szereplőivel való benépesítése a helyi társadalom igénye-
inek rendelődött alá. (…) A dokumentumok és az ada-
tok azonosítása, összegyűjtése, biztonságba helyezése 
és feldolgozása transzparenssé tette a tudományos mun-
kát, a múlttal való foglalkozás a település terében beke-
rült a közismert elfoglaltságok közé. A helytörténeti szak-
munkák mellett a naiv, amatőr, kéziratos falutörténetek, 
a „rólunk szóló történelem” írása és kiadása, valamint 
kedvező fogadtatása a 20. század egyik szembetűnő jelen-
sége. (…) A helytörténész egy időben tudós és hivatalnok. 
Kialakultak a dokumentálódás, a forráskeresés, az adat-
tárolás és a történelemírás habitusai, kialakult a helytör-
ténet használatának habitusa.”13

¶ A „helytörténeti mozgalomnak” a népi kultúra rétegeire fó-
kuszáló írásait, fejezeteit felsoroló historiográfiai művek ki-
emelik e munkák hiánypótló jelentőségét, elképesztő meny-
nyiségű új adatot eredményező alapkutatásait, és amint arról 
fentebb már szó volt, a tudománytörténeti visszatekintések 
szólnak arról is, hogy gyakorlatilag meghatározták a hatva-
nas és hetvenes éveket az ezen típusú munkálatok, sőt a te-
repkutatások számára szinte az egyedüli lehetőséget jelentet-
ték e nagyobb lélegzetű, a rokon szakmák a rokon szakmák 
képviselőivel közösen megvalósított vállalkozások.14 
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elmondható–el nem 
mondható

¶ Arról van itt tulajdonképpen szó, hogy a huszadik század első 
felében kibontakozó népiségtörténet, amely tudományág ép-
pen a helytörténeti kutatások előtérbe helyezését, illetve ez-
zel kapcsolatosan új forráscsoportok bevonását szorgalmaz-
ta, a nemzetiszocializmus ideológiájával való érintkezése,  
a népi-faji nemzetfogalom adaptálása miatt, amely tan alkal-
mas volt a Kárpát-medencei magyarság egységének és ezáltal 
a területi revíziónak a történeti igazolására, 1945 után jogfoly-
tonosság nélkül megszakadt.15 Ugyanígy, jórészt az 1948-as 
fordulat után már végkép megtagadott ideológiai/nemzeti 
tartalmak miatt tűntek el magáról a néprajztudományi palet-
táról is a komplex, Györffy István (1884–1939) nevével fém-
jelzett település- és nemzetiségtörténeti elemzések. Ez a ce-
zúra (illetve ideológiai tabula rasa) viszont azt is jelenti, hogy 
a huszadik század második felében a helyi múlt feltárására 
irányuló kutatások a népiségtörténet szemléletmódjától egé-
szen eltérő eszmei alapokra támaszkodtak.

¶ Ha végigtekintjük ezeket a tanulmányköteteket16, akkor felis-
merhetjük, hogy nem kevesebbről van itt szó, mint hogy az 
1960-as évektől megerősödő helytörténet-kutatás igyekezett 
újrafogalmazni a közösségi tudás architektúráját.17 Arról van 
szó, hogy azokat a közösségi ismereti alakzatokat, amelyek 
bonyolult szövete a helyi társadalmat szervezi (viszonyok, tá-
volságok, minták), a monográfiák a tényleges jelentési kon-
textusaiból kiemelik, majd az ezen tartalmakat (a mindenna-
pi élet formáit, illetve az átélt liminális helyzeteket: kollektív 
tragédiák, háborúk tapasztalatait) meghatározó, azaz a közös-
séget ténylegesen szervező történeti eseményeket átfogalmaz-
zák. Az így születő írásokat részben az uralkodó (alkalmaz-
ható) beszédmódon elmondható–el nem mondható kettősség 
határozza meg. Ám a kötetek szemléletét alapvetően az a tu-
datosan–tudattalanul megfogalmazott, a hatalmi viszonyok-
ba (diskurzusba – Foucault) ágyazott szándék hatja át, hogy 
a monográfia a helyi közösség önmeghatározási folyamatá-
nak mindennapi szerveződési formáit, mentális állapotát, 
emlékezeti rétegeit, a társadalmat átjáró törésvonalak bonyo-
lult szövetének értékelését, a párhuzamos, egymással akár 
versengő múltak sokaságát felülírja oly módon18, hogy a mű  
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„Az Egy” (azaz egyetlen) lehetséges bejárt történeti utat mu-
tassa fel, amely pálya tulajdonképpen célirányos volt. A múlt 
eseményei úgy alakultak, hogy azok szükségszerűen társadal-
mi fordulathoz, azaz a jelen, egységes, néphatalmi viszonyai-
hoz vezettek. 

 
 ¶ („A szocialista építés során […] a község élete gyöke-

resen átalakult, a felszabadulás előtti reménytelen nyo-
mor és nélkülözés ma már csak a múlt figyelmeztető em-
léke.”19; „Azt a szemléletet óhajtjuk erősíteni, amelyik 
a szülőföld minden gondját és örömét az országos fejlő-
dés sodrásában látja. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha 
a város napjainkhoz vezető történetét a maga valóságá-
ban mutatjuk be. […] Tematikánkban az utolsó negyed-
század történetének külön fejezeteket szenteltünk. Ezzel 
is érzékeltetni akartuk korunk történelemformáló erejé-
nek a fontosságát.”20; „A község életében 1891, a szocialis-
ta munkásmozgalom megjelenése hozott olyan új mozza-
natot, amely már a mi korunkat készítette elő.”21) 

 
¶ Az így megélt (megírt) múlt tehát kötelezettség egyben a jövő 

felé. Az elkötelezett, már tudatos, irányított, nem megosztó 
társadalmi fejlődés helyi megvalósítása irányába.22 

 
 ¶ („…szakadatlan gazdasági fejlődés közepette községünk 

[…] művelődési központtá vált. Kisteleknek ez a szerepe 
a fölszabadulás óta egyre erősödött. […] Egészséges fej-
lődés cselekvő részesei és hol nyugodt, hol nyugtalan 
szemlélői vagyunk.”23; „A magyar városok jelen fejlődé-
se, emelkedése, átalakulása a legmarkánsabban az Al-
föld egykori óriásfalvaiban, mezővárosaiban figyelhető 
meg.”24; „E könyvben kívánjuk bemutatni a múlt ható-
erőit, hibáit és erényeit, hogy megismerjük belőle, mi 
volt az az erő, ami vitte előre a fejlődést és gátolta. […] 
A jelenben tanulnunk és okulnunk kell a múlt hagyo-
mányaiból.”25; „Orosháza a zsírosgazdák és szegénypa-
rasztok falujából rohamosan fejlődő ipari, mezőgazdasá-
gi központtá alakult át. […] Az elmúlt idők történetének 
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a hatalmi 
kifejezésmódok 

működési hálója

és népszokásainak bemutatása végső soron a jövőt igyek-
szik szolgálni.”26 „A község lakóinak jogos igénye a múlt 
hű ábrázolása, a jelenkor forradalmi átalakulásának 
elemző feltárása. […] A múlt és a jelen egybevetésével  
vázolni tudjuk községünk jövőbeni fejlődésének kör - 
vonalait.27)

¶ A korszellemet a nyelvhasználati kódok, az akkor érvényes nyel-
vi beszédmódok jellemzik a legkifejezőbben. Victor Klempe-
rer (1881–1960) már hatvan évvel ezelőtt, az azóta világhírűvé 
vált naplókötetében elemezte a hatalmi beszédmódok meta-
foráit, a beszédmód stílusát, leegyszerűsítő tendenciáit. Az 
elmúlt évtizedek vizsgálatai árnyaltan elemezték a hatalmi 
kifejezésmódok működési hálóját. Ahhoz, hogy a jelszavak, 
szimbólumok a médián át is működjenek, és a befogadókat 
elérjék, több feltételnek is teljesülnie kell. (A média és befo-
gadó között ugyanazzal az üzenettel a kapcsolat legyen maxi-
málisan bebiztosítva; kialakuljon a befogadók között az üze-
net közös olvasata; a kisközösségi hálózatokban az üzenetről 
egyetértés alakuljon ki, és az üzenet utólagos átbeszélésénél 
az üzenetet perszonifikálják; az üzenetet azonosítsák az el-
fogadandóval, azaz a média többé ne csupán hordozó legyen, 
hanem a hatalom megjelenési módjává váljék; az üzenet pe-
riodicitása; állandó ismétlése; az üzenet formai jegyeinek ri-
tualizálása; az üzenet folytonos aktualizálása; a mindenna-
pi események tetszőleges jelentésekkel való ellátása, illetve 
ezeket a jelentéseket a média az egész társadalomra érvé-
nyesként mutassa fel.28) Ahogyan e fő keretekre az árnyalt 
értelmezések, antropológiai mikroelemzések felhelyezték 
a korszak nyelvhasználatának sajátosságait, úgy tudjuk ér-
telmezni, kortanúként megidézni a helytörténeti monográ-
fiák szinte teljesen egyveretű beszédmódját, fogalmi meta-
foráit29 („cselekvő összefogás”, „fejlődés cselekvő részesei”; 
„közösségi jelleg”; hazaszeretet; „a múlt a jövőhöz vezető út”; 
„szülőföldszeretet”; „szocialista jövő”; „nem passzív résztve-
vő, hanem építője, alkotó”; „a múlt hagyományai a jövő zálo-
ga”; „gyors ütemű haladás”; „a múlt ismerete alap a szocialis-
ta célok eléréséhez”). Amint azt fentebb említettem, a jórészt 
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a múltban megélt 
(megszenvedett) 

események 
emlékezeti rétegei

formális előszavakban, bevezető írásokban, ám a szakmai ré-
szekben is, azaz az egyszerű, leíró történeti fejezetek lezárá-
saként megjelenő összegző (kitekintő) bekezdésekben alkal-
mazott frazeológia, a lineáris, azaz a történelmi események 
meghatározott sorrendiségét felmutató szemlélet segített 
megteremteni azt az írásmódot, amely kifejezte, hogy a be-
járt út minden településen a jelen társadalmi/termelési viszo-
nyok szükségszerűségéhez vezetett. 

 ¶ „A múlt annyiban játszott szerepet, amennyiben az 
adott narrációk csattanója mintegy ismét rámutatott 
a fennálló rend szükségszerűségére. (…) A Kádár-rend-
szer… önképéből, reprezentációs mechanizmusából a tör-
téneti érv teljesen hiányzott.”30

¶ A helytörténeti kötetek szinte egységes szerkezeti felépítése,31 
alapvetően hatalmas levéltári és empirikus adattárakat tar-
talmazó, illetve ezekre épülő termeléscentrikus és egyben 
a „termelőerők változására” koncentráló nézőpontjának ér-
vényesítése nem szolgálta, hanem éppen kilúgozta a helyi 
közösségek (és egyének) által valóban megélt személyes és 
kollektív lokális múltak emlékezetét. Jelen írás eddigi pont-
jáig tudatosan kerültem a „lokális” szó használatát, ugyanis 
a lokalitás éppen teljességet jelent. A megélt múlt „helyekbe”,  
illetve elmondott és folyamatosan újra mondott történetekbe 
írt eseményeket fog egybe.32 A huszadik század magyar tör-
ténelme következményeként a magyar társadalom helyzete 
többször alapjaiban rendült meg. A válságok, háborús pusz-
títások, békeszerződések, politikai berendezkedésváltások 
következményeinek történetei, egyéni és kollektív tragédiái 
mélyen beágyazódtak a helyi emlékezetek szövetébe. Ám ép-
pen a lokalitást jelentő, azaz a helyi kötődést szervező, a múlt-
ban megélt (megszenvedett) események emlékezeti rétegei, 
az adott hely megélt, a nagy nemzeti tragédiákhoz, társadal-
mi fordulatokhoz kötött (például 1920, 1944/45, 1948/49 vagy 
akár a kollektivizálás) narratívái hiányoznak e kötetekből. 
A történelem és emlékezet sokrétű viszonya33, az emlékezet-
politikák hatalmi meghatározottságának elméleti kérdései 



Markotabödöge, 1972
Dózsa utcai részlet. A századfordulón épült utcasor



Markotabödöge, 1973
Zrinyi utcai lakóházak



86

az otthonosság 
élményközösségét 

iktatta ki

honismereti 
mozgalom

jóllehet csupán az utóbbi évtizedekben léptek előtérbe, annyi 
azonban kijelenthető, hogy a sematizált szerkezeti rendben 
felépített, a lokális szcénákat felülíró, generalizált helytörté-
netírás által felvázolt múlt éppen az otthonosság élményközös-
ségét iktatta ki.34 Jóllehet a monográfiák a helyi (azaz egyedi) 
adattárak feltárása alapján készültek, a lokális múltak narra-
tív keretei az országoshoz igazodnak, szinte a nemzeti törté-
net helyi lenyomataiként jelennek meg csupán. A monográ-
fiák a megélt lokális történeti múlt „szervezett felejtésének”35 
keretében emlékezetpótlékként (az emlékezetkutatás termi-
nusával: kiprovokált emlékezeti formákként36) reprezentálták 
– éppen a kötetek tartalmával ellentétesen – a településnek 
nem a múltját, hanem a jelenét. 

 ¶ („A közelmúlt szocialista története – a régebbi múlttól 
eltérően – igazolja, hogy mire képes egy dolgos közösség, 
ha jó és haladó célok érdekében kérik együttműködésü-
ket, szívós munkáját.”37)

¶ Jóllehet a kötetek jórészt a „szocialista hazaszeretet” erősítése 
érdekében, múzeumi szervezetek, szakemberek bevonásával 
a Hazafias Népfront égisze alatt működő honismereti mozga-
lom keretében készültek38, ám a homogenizált nyelvi metafo-
rákkal leírt formalizált helyi múltak bemutatása39 megkerül-
te (elnyelte) a magyar történelem valós, lokális közösségeket 
formáló traumáit, így egyben a ténylegesen átélt, a lokális kö-
tődést (másként: „helyszeretetet”) formáló, erősítő helytörté-
netét.40 Ennek a típusú megközelítésnek az eredménye, hogy 
a monográfiák tehát éppen az elvileg kitűzött célt nem valósítják 
meg. A traumák, egyéni és közösségi valóságos sorsok látha-
tatlanná válása segítette az akkori társadalmi berendezkedé-
si mód magyarázatát. Ha tulajdonképpen nincs (vagy csupán 
formális) a múlt, a jelen céljai, eredményei, illetve az ezen ér-
tékek elérését szolgáló (ideológiai) rend felértékelődik.41 

¶ Ugyanezt a célt szolgálja a személet és terjedelem kettős meg-
jelenése is. Arról van szó, hogy a helytörténeti írásokban 
az elvárt, kötelező marxi tanok egy-egy idézetet, beveze-
tő mondatot leszámítva, nem itatták át az egyes fejezeteket. 
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pozitivista 
felhalmozás

hatalmas 
mennyiségű adat, 

számos statisztikai 
táblázat

A történelemtudomány kompromisszuma, azaz ha nem lehet 
Európa nyugati felében született elméleti nézőpontokat érvé-
nyesítve társadalmi folyamatokat elemezni, illetve nem lehet 
társadalomtörténeti horizontokra tekinteni42, akkor a hata-
lom legalább hallgatólagosan tekintsen el a rendszer eszmei 
tantételeinek mechanikus ismétlésétől. Ha nincs elmélet, ak-
kor egyetlen út marad csupán, nevezetesen a „valóság” kvan-
titatív feltárása.43 Azaz a helytörténeti köteteket az uralkodó 
ideológia, sőt bármilyen(!) elmélet alkalmazása helyett az el-
képesztő tömegű forrás feldolgozásából nyert egyszerű, a tu-
dományok korai szakaszaira jellemző pozitivista felhalmozás, 
illetve ezen adatok szimpla, leíró, a települési történelem li-
neáris kiértékelése uralja. Ebben a típusú történetírásban – 
mivel hiányzik az elméleti megközelítés – tulajdonképpen 
„az adat minősül történeti ténynek” szemlélet uralkodik.44 Eb-
ből az írásmódból adódik az is, hogy a monográfiák az ese-
mény egyenlő kvantitatív adat elv alapján hatalmas mennyi-
ségű adatot, számos statisztikai táblázatot fognak össze, így 
a kötetek roppant terjedelmeivel az adott település „súlyát”, 
azaz (vélt) jelentőségét képesek reprezentálni.45 Másként meg-
fogalmazva ez az írásmód azt jelenti, hogy a generalizált tör-
téneteket összefogó monográfiáknak az adott település je-
len, illetve jövőbeli fejlődésének megtestesítése a feladatuk.46  
Az így teremtett egyvonalú történelem lényegében azt az új 
hallgatólagos társadalmi szerződést szolgálta, amely igyeke-
zett a konszolidáció érdekében az 1960-as, 1970-es években – 
jelen esetben – a helyi múltak, félmúltak, emlékezetek sok-
rétű kuszaságának bolygatatlansága helyett a hétköznapok 
biztonságát nyújtani.47

¶ A helytörténeti kötetek tematikai felépítésében a vidéki élet-
mód, gazdálkodási szerkezet bemutatására legalkalmasabb 
tudományként a néprajzkutatók fejezetei is kiemelt helyet 
kaptak. A magyar néprajz historiográfiája több önálló kötet-
ben, könyvfejezetben foglalta már össze az 1945 utáni korszak 
kutatásainak irányait, a „helytörténeti mozgalom” keretében 
alkotott monográfiák etnográfiai részeinek jellegzetessé-
geit.48 Amint a történeti fejezeteket, úgy a néprajzi írásmó-
dot is alapvetően az adatfeltárás és -közlés igénye, valamint  
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A meghatározó – 
esetenként azonban 

erősen vulgarizált! 
– törvény- 

szerűségekhez 
keres tehát helyi 

adalékokat

a lokális életmód minél részletesebb, aprólékos leírásának 
követelménye jellemezte. Jóllehet a kádári korszakban a nyu-
gati szakirodalom akadálymentesen elérhető volt a népraj-
zi kutatóintézetekben49, a lokális társadalom kulturális fo-
lyamatait, közösségi viszonyait elméleti szinten megközelítő 
tanulmányok nem készültek ezen időszak helytörténeti ta-
nulmányai között. A néprajzi tudománytörténet összetett fo-
lyamatait feltárni igyekvő írások árnyaltan elemezték – Ortu-
tay Gyula (1911–1978) a korszakot meghatározó programadó 
beszédétől Fél Edit (1910–1988) és Hofer Tamás (1929–2016) 
magyar nyelven meg sem jelentethetett átányi kutatásain át 
egészen az 1989/90-es fordulatig – a néprajzi gondolat ala-
kulását, a társadalomtörténeti nézőpont érvényesülésének 
lehetőségeit, a szakma elméleti felkészültségét.50 A helytör-
ténetírás keretében elkészült dolgozatokat alapvetően a gaz-
dálkodáscentrikusság, a termeléssel kapcsolatos életmód mi-
nél részletesebb, a helyszínen, klasszikus terepmunkával elért 
adatgazdag bemutatása jellemzi. A korszak helytörténetírás 
kereteiben született néprajzi köteteit, tanulmányait – a nagy 
volumenű munkák elismerése mellett – Szilágyi Miklós ko-
rai (1984-es), az elméleti megalapozottság hiányát, a történe-
ti fejezetekhez hasonló sematikus látásmódot számon kérő  
kritikájánál ma sem tudnánk találóbban értékelni: „a) A té-
nyek puszta felsorolásával, a kronológiai rend megkíván-
ta csoportosításával, abból az előfeltevésből kiindulva, hogy 
a falu története az országosnak a tükröződése csupán. A meg-
határozó – esetenként azonban erősen vulgarizált! – törvény-
szerűségekhez keres tehát helyi adalékokat, s ha nem egyér-
telműen igazoló tényekre bukkan, vagy elhallgatja azokat, 
vagy szubjektív okokra hivatkozva – mentegetődzik. Nem vé-
letlen így az sem, hogy a bonyolultabb társadalmi struktú-
rájú városokról, nagyközségekről sokkalta több feldolgozás 
készült, mint a homogénebb apró falvakról, a bonyolultabb 
struktúrák ugyanis több lehetőséget kínálnak az általános-
sal egy irányú mozgásfolyamatot hordozó elemek megtalá-
lására. b) Előnyben részesíti napjaink társadalmi-politikai 
állapotának logikai előzményeit: a szocialista mozgalmak 
történetét és a felszabadulás utáni fejlődést, még akkor is, ha 
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a szocialista mozgalmakról szólva periférikus jelentőségű té-
nyeket kell túlhangsúlyoznia, s akkor is, ha a felszabadulás 
utáni fejlődés – olykor korlátozott fejlődés! – nem elsősorban 
a helyi társadalmi-gazdasági összetevőkből, sokkal inkább az  
országos (vagy megyei, járási) döntésmechanizmusból len-
ne megérthető. Nem véletlen tehát az sem, hogy a »van mivel 
büszkélkednünk« tartalmú bemutatások vagy igazolnak a két-
ségbevonhatatlan tényekkel, vagy befolyásolni törekszenek 
a magasabb döntéseket, mondván: »Mi is megérdemelnénk  
a hatékonyabb támogatást.«”51

¶ A kritika tulajdonképpen azt az uralkodó szemléletet veszi gór-
cső alá, amely a népi kultúrát közösségi tudásként feltétele-
zi. Ennek megfelelően a tradicionális műveltség bemutatását 
oly módon várja el, amely segíti az új, az egyenlőségen alapu-
ló helyi társadalmak megteremtését.52 „A népi kultúra azon 
összetevői, melyek a közösségek külső beavatkozás elleni vé-
delmét segítették és a szolidaritás, illetve a közösség tagjai 
közti egyenlőség elvének alapjait jelentették, hatásos eszkö-
zöket nyújtottak ahhoz is, hogy ellenőrizni, és kirekeszteni le-
hessen a hétköznapoktól eltérő magatartást, illetve különb-
séget.”53 

¶ A korszak uralkodó ideológiájában az írás, a műveltség, vagy 
legalábbis a műveltség reprezentációja kiemelt helyet fog-
lalt el az új világ rendjében. A szocialista narratívumok, vi-
lágmagyarázatok részben a letűnt társadalmi rend korrek - 
cióját hajtották végre, részben pedig megfogalmazták a hala-
dó, az egzakt tudományos műveltség talaján álló felvilágosult 
embertípus ideáját. Jóllehet ez a gondolat a huszadik század 
második felének egypárti berendezkedésű országaiban igen 
gyorsan kiüresedett54, az írás, a „Könyv”, a leírt szó ereje, azaz 
a társadalmi célok megvalósítását alátámasztó cselekvő írás 
gondolata55, ennek megfelelően a település múltra támasz-
kodó, de a mát és a jövőt uraló „fejlődő erejének” feltárása, be-
mutatása a Kádár-kor helyi szinten is megkérdőjelezhetetlen, 
legitim része volt.56

¶ A helytörténetírás tudatos vagy tudattalan intenciói, a korban 
meg nem írhatott hiánytörténetei, a kötetek által közvetített 
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világlátás, a munkák közösségi szervezése csupán kiragadott 
szálai a Kádár-kor bonyolult szellemi rendszerének. E tudá-
sok felhasználása, felügyelete, folyamatos termelése a loka-
litás fogalmának az uralkodó rendhez igazodó, új – minden 
helyi szín ellenére – alapvetően mégis az országos történe-
ti narratívához igazodó értelmezését (sőt a megteremtését) 
szolgálta. 
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