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A közgyűjtemények és a történelemtanítás kapcsolatáról 
 
Több évtizede foglalkoztatja már a közgyűjtemények szakembereit az a 
kérdés, hogy milyen módon lehetne az általuk őrzött nemzeti kulturális 
örökséget a fiatalabb generációk számára is kézzelfoghatóvá, élményszerű 
módon bemutathatóvá tenni, és miként lehetne a fiatalok érdeklődését a 
múlt eseményei, valamint az eseményeket megjelenítő források, tárgyi 
emlékek iránt felkelteni. Az ma már módszertani szempontból általánosan 
elfogadott, hogy az élményszerű tudásszerzéshez elengedhetetlen a 
személyes, közvetlen tapasztalás, a források, tárgyi emlékek közvetlen 
megismerése, a róluk való, tudományos igényességgel megalapozott 
tudás az iskolás korosztályok számára is. És minden bizonnyal abban is 
egyetértenek a szakemberek, hogy a megyei, városi közgyűjtemények 
által őrzött helyi vonatkozású kulturális örökségnek meghatározó szerepe 
van a fiatalabb nemzedékek településhez, közösséghez kötődésének, 
lokális identitásának kialakításában és megszilárdításában. A 
közgyűjteményeknek a történelemtanítással, a helytörténet oktatással 
kapcsolatos feladatairól, jellegzetes tevékenységformáiról, módszertani 
kihívásairól sok szó esett már az elmúlt évtizedek során, jóllehet a 
közgyűjtemények ezirányú tevékenységét éppen a közgyűjteményi 
szakma részéről ambivalens vélemények övezik. Időről időre változnak az 
álláspontok azzal kapcsolatban, hogy a múzeumoknak és levéltáraknak 
jogszabályokban rögzített állományvédelmi, feldolgozási, adatszolgáltatási 
stb. alapfeladataikon túl van-e ilyen jellegű kötelezettsége, tudják-e 
szakmailag és módszertanilag megfelelő módon ezt a tevékenységet 
végezni, s nem kellene-e – valamilyen leegyszerűsített közvetítő 
szerepkörön túl – az iskolákra, köznevelési intézmények szakembereire 
bízni ezt a tevékenységet? A jelenlegi jogszabályi és intézményi háttér 
sajnos nem segíti elő a közgyűjtemények oktatási, pedagógiai 
tevékenységének kiszélesítését. Egyfelől problémát jelent, hogy a 
közgyűjteményi területekre szakembert képező felsőoktatás, illetve a 
szakirányú továbbképzések rendszere nem kínál megfelelő képzéseket e 
területek számára, így a tananyagok formájában megjelenő szakmai-
módszertani fejlesztések és a szakmai utánpótlás kérdése nem 
megfelelően szabályozott. De problémát jelent az is, hogy a köznevelési 
intézmények tanterve nem biztosít megfelelő lehetőségeket arra, hogy a 
közgyűjtemények tevékenységét, az általuk őrzött kulturális örökséget a 
fiatalabb korosztályok a tananyagba épített módon minél hamarabb és 
átfogóbb módon megismerhessék (Simonkay, 2017:58-59). 
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A közgyűjteményi alapfeladatok eltérőségéből és az őrzött kulturális 
örökség jellegéből is következik, de a levéltárak – közigazgatási 
alapfeladataik ellátásából eredő zártabb, szigorúbb világukkal – csupán az 
elmúlt évtized során váltak valóban aktív részeseivé az általános iskolás 
és középiskolás fiatalok bevonására alapozott tanórán kívüli oktatási 
tevékenységformáknak. Szabolcs Ottó, a Magyar Történelmi Társulat 
egykori főtitkára több mint négy évtizeddel ezelőtt, egy 1976 végén 
megrendezett, a történelemtanítás és a levéltárak kapcsolatával 
foglalkozó kaposvári konferencián valószínűleg először tett kísérletet arra, 
hogy a levéltárak közművelődési tevékenységének részeként, szakmai és 
módszertani létjogosultságot keressen a levéltárak és az oktatás szoros 
kapcsolatát megjelenítő levéltárpedagógia kifejezésnek. „Az egész világon 
terjed a múzeumpedagógia mint módszer, de mint több is annál, mint a 
muzeológus munka szerves része, más szempontból nézve nagy, önálló 
területe. Az utóbbi években nálunk is rohamos fejlődésnek indult. Ma már 
a nagyobb múzeumokban külön múzeumpedagógusok vannak. Nem 
tudom létezik-e külön levéltárpedagógia, s van-e szükség 
levéltárpedagógusokra. […] Azt azonban biztosan tudom, hogy a 
levéltárak – s így a levéltáros kollégák – szerepe nem kisebb a 
történelemoktatásban, az ifjúság történelmi tudatának alakításában, mint 
a múzeumoké, ill. muzeológusoké vagy a történelmi emlékek bármely más 
őrzőié. […] Minden szép eredmény ellenére megítélésem szerint a 
levéltárak még közel sem kapják meg, s talán nem is mindenütt igénylik 
az őket megillető helyet az ifjúság nevelésében – igaz, a levéltárpedagógia 
[…] kialakulatlan, talán még az alapvető kérdéseket sem tárta fel, s ez az 
állapot adekvát hat egyes kollégák tudatára. A folyamat azonban 
mindenképp fordított; először fel kell ismerni a dolog fontosságát, a 
gyakorlatban megkísérelni felhasználni a levéltárakban rejlő lehetőségeket 
az ifjúság történelmi tudatának formálására. Ez majd kialakítja a 
módszereket, létrehozza és kifejleszti a levéltárpedagógiát, amely aztán 
természetszerűleg majd visszahat a közelfogadottságra és a gyakorlati 
munkára egyaránt. Ez pedig csak a levéltárosok és tanárok 
összefogásával, tudatos és tervszerű együttműködésével lehetséges” 
(Kanyar, 1977a:409). 

És bár ezen a Kaposváron megrendezett országos konferencián több 
előadás is igyekezett az iskolák és a levéltárak együttműködésének 
szükségességét hangsúlyozni, a levéltárak közigazgatási alapfeladataik 
ellátásából eredő rigorózusabb és zártabb világa hosszú időn keresztül 
csak szórványos érdeklődést tanúsított és csupán egy-egy elkötelezett 
szakember révén mutatott fogékonyságot a közművelődési feladatok 
ellátása, a történelemoktatás és a fiatalabb nemzedék tanítása iránt 
(Kanyar, 1977b:6-9). 

A 21. század második évtizedében felerősödött a leváltárak 
közművelődési tevékenységében is a fiatalabb generációkkal való 
kapcsolatfelvételnek az igénye, amelyben meghatározó szerepet játszott 
az ekkor megnyíló EU pályázatok ösztönző ereje mellett a magyar levéltári 
rendszer integrációja is, hiszen a megyei levéltárakban korábban 
szórványosan megfigyelhető és eltérő alapokra épülő gyakorlat egységes 



375 

szemlélet és módszertan alapján történő továbbfejlesztésére ekkor nyílt 
átfogóbb módon lehetőség (Fülöp, Mákos & Szabóné, 2013). Ezekben az 
években kezdődhetett meg a Magyar Levéltáros Egyesület támogatásának 
köszönhetően a nemzetközi, elsősorban a nyugat-európai jó 
gyakorlatoknak, módszereknek a megismerése is (Csombor, 2014). A 
2010-es évek közepén egyre több konferencián és workshop-on is 
napirendre kerül a „levéltárpedagógia” témaköre, és a tapasztalatok 
megosztásának köszönhetően ma már valóban számos levéltár-pedagógiai 
lehetőséget kínálnak a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményei is, 
melyek jelentős része az élményalapú oktatás és a korosztályoknak 
megfelelő oktatásmódszertan szempontjait is szem előtt tartva valóban 
eredményesen képesek hozzájárulni a tanórai és iskolai helytörténet 
oktatás sikerességéhez. Ennek a jó gyakorlatnak és módszertannak a 
megosztására és helyi szinteken történő alkalmazására valószínűleg 
nagyobb szükség lenne, hiszen a Magyar Nemzeti Levéltár megyei 
intézményhálózata sokkal közvetlenebbül tud szerepet vállalni a helyi 
vonatkozású kulturális örökséghez való hozzáférés bővítésében, és megyei 
jelenlétével, a kisebb települések iskoláinak, tanulóinak bevonásával 
képes lehet hatékonyabban hozzájárulni a társadalmi hátrányok 
leküzdéséhez is. 

Szerencsére ma már nemcsak határozott igény, de tudományos 
megalapozottságú szándék is született arra vonatkozóan, hogy a „levéltár-
pedagógia” fogalmát, célját és feladatait önálló definíció formájában is 
rögzítse a szakma: „a levéltár (irat)anyaga, kutatómunkája, valamint 
látogatói közötti közvetítőtevékenység azon területe, amely a gyermek- és 
ifjúsági korosztály oktatásával, nevelésével foglalkozik” (Simonkay, 
2107:51). E szakmai tevékenység megítélésével kapcsolatban pedig 
egyetérthetünk Simonkay Mártonnal abban, hogy „a levéltáraknak 
nemcsak törvényi kötelessége a közművelődés segítése, hanem a 
fennmaradásukhoz is nélkülözhetetlen eszköz”, hiszen „Megfelelő 
társadalmi beágyazottság nélkül a működtetés megkérdőjelezhető” 
(Simonkay, 2107:59). Ezért a levéltár-pedagógiai tevékenység 
fejlesztése, kiterjesztése nemcsak hozzájárulhat a közgyűjtemények 
ismertségének növeléséhez, szakmai kapcsolatainak, együttműködési 
lehetőségeiknek bővítéséhez, de javíthatja pályázati bevételszerző 
képességeiket, és mind ezek mellett előmozdíthatja a fiatalabb generációk 
pályaorientációját, a szakmai utánpótlás biztosítását is. 

Ahhoz, hogy a közgyűjtemények körében a levéltárak módszertanilag 
megalapozott formában, még hatékonyabban legyenek képesek 
bekapcsolódni a nemzeti és lokális múlt jobb megismerését elősegítő 
tevékenységformákba, több területen is változtatni kellene a jogszabályi 
és intézményi kereteken. Ehhez egyrészt fejleszteni kellene a szakmai 
továbbképzések rendszerét, másrészt módosítani kellene a köznevelési 
intézmények tanterveit, és valószínűleg magának a szakmának is 
szüksége van a témával kapcsolatos szemléletváltásra, megújulásra. 
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Levéltárak és helytörténet-oktatás a digitális korban 
 
Ha a közgyűjtemények valóban szeretnék kulturális tartalmakkal, 
történelmi ismeretekkel, programokkal megszólítani a fiatalabb 
generációkat is, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ma már 
alapvetően megváltoztak a tizenéves korosztályok kommunikációs, 
ismeretszerzési és tájékozódási szokásai. Az ezredforduló után született 
nemzedékek életében korábban nem látott mértékben felértékelődött az 
online tartalmak, a digitális kommunikáció, a mobil alkalmazások, a 
közösségi média szerepe, és ebből eredően lényegesen átalakultak 
tanulási, ismeretszerzési, kultúrafogyasztási szokásaik is (Habók & 
Czifrusz, 2013). Vagyis más módon, más formában lehet és kell felkelteni, 
illetve fenntartani ezeknek a generációknak az érdeklődését, és új utakat 
kell találni a tudásátadás, a kompetenciafejlesztés terén, az információs 
társadalom adottságait és lehetőségeit figyelembe véve (Ollé et al., 
2013). 

Hogy ezeknek a kihívásoknak a közgyűjtemények is képesek legyenek 
eredményesen megfelelni, nemcsak az online elérhető digitális tartalmak 
mennyiségét kell növelni, hanem kutatás- és oktatásmódszertani 
támogatást kell nyújtani a digitális tartalmak eléréséhez, feldolgozásához 
és értelmezéséhez, a kulturális tartalmak életkornak megfelelő 
interpretációjához is (Fülöp, 2018). Ehhez ma már alapfeltételnek számít 
a jó infrastruktúra, illetve a távoli hozzáférés biztosítása mellett a 
tartalmak menedzselése, megfelelő megjelenítés, valamint a szakképzett 
és elkötelezett munkatársak közreműködése is. 

A sikeres megoldásokhoz véleményem szerint egyrészt közvetlenül a 
diákokon keresztül, másrészt pedig a motivált pedagógusok révén 
vezethet az út. Vagyis egyfelől olyan online elérhető tartalmakat kell 
kialakítani és előállítani, amelyek az életkornak megfelelően, a korosztály 
igényeihez és kommunikációs szokásaihoz igazított „divatos” formában, 
játékos, interaktív és cselekvésre ösztönző módon igyekeznek e tartalmak 
iránt felkelteni az érdeklődést. Másrészt – módszertani segédletek, egy-
egy konkrét tantervi tananyagrészhez illeszkedő online óravázlatok, 
tematikus órarészletek, évfordulós megemlékezésekhez kapcsolódó 
projekthét javaslatok, a közgyűjtemények honlapján elérhető interaktív 
játékos feladatok, tesztek formájában – segítséget kell nyújtani a 
pedagógusok számára ahhoz, hogy a közgyűjteményi oktatási tartalmak 
és a kulturális nevelés szempontjai minél könnyebben beépülhessenek az 
egyes tantárgyak tananyagába. Természetesen figyelembe kell venni azt 
is, hogy a leváltárakban megjelenő kulturális tartalmak legtöbbször 
koncentráltan és tematikai, tantárgyi szempontból összevontan jelennek 
meg, így az iskolai tantárgyi megfeleltetés nem minden esetben 
lehetséges, ezért sokkal inkább a képességek komplex fejlesztése és az 
ismeretkörök, tudástartalmak összefüggései kerülhetnek előtérbe. És 
nyilvánvaló, hogy egyik esetben sem kerülhető meg a népszerűsítés 
kérdése, a nélkülözhetetlen „marketingtevékenység”, amely felhívja 
ezekre a lehetőségekre a gyermekek és a pedagógusok figyelmét. 
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Ezek a tevékenységek kétségtelenül infrastrukturális, 
infokommunikációs, tartalmi és módszertani fejlesztéseket igényelnek, 
amelyeknek törvényszerűen finanszírozási vetületei is vannak. 
Hosszútávon ugyanis nem eredményezhet megfelelő megoldást, ha a 
közgyűjtemények és a köznevelési intézmények levéltárpedagógia, 
közművelődés és kultúraközvetítés iránt elkötelezett munkatársai csupán 
alapfeladataik ellátása mellett kapcsolódnak be ezekbe a folyamatokba, és 
az intézményeknek jelenlegi költségvetésükből kell kigazdálkodni a 
szükséges működtetési és fejlesztési összegeket. A finanszírozás 
vonatkozásában a fenntartói szerepvállalásnak, a pályázati forrásoknak és 
a közgyűjtemények bevételszerző képességének nyilvánvalóan a jövőben 
is meghatározó szerepe lesz, de az elért eredmények, a kialakított 
szakmai együttműködések, illetve ezek megfelelő közreadása igazolhatja 
e szakterület létjogosultságát. 

Szerencsére ma már több kiváló példát is hozhatunk olyan online 
levéltári tartalmakra, amelyek az iskolai történelemtanítást, a helytörténet 
oktatást tudják támogatni és kiegészíteni, egy-egy évfordulós 
megemlékezés, tematikus feldolgozás, vagy virtuális tartalom révén. Ilyen 
például a Magyar Nemzeti Levéltár virtuális kiállításainak a gyűjteménye, 
ahol rendkívül változatos, országos és helytörténeti vonatkozású 
tematikával, a források modern feldolgozásával, távoli hozzáféréssel és 
rendszerezetten érhetők el a levéltárak által őrzött dokumentumok 
(http://mnl.gov.hu/virtualis_kiallitasok). 

Jó példaként említhető a Magyar Nemzeti Levéltár „Reformáció 500” 
projektje is, amelynek a dokumentumok feltárásán, adatbázisba 
rendezésén és publikálásán túl szerves részét képezte „Utazás 
Wittenbergbe” címmel egy általános iskolás felső tagozatos és 
középiskolás tanulók számára kidolgozott, levéltári órákra és online 
tananyagra épülő országos verseny is (Kovács, 2017:9). Az online 
tananyag elérhetősége:  
http://reformacio.mnl.gov.hu/kiadvanyok_online_tananyag. 

Más módszertani elvekre épül, de hasonlóan nagyszerű 
kezdeményezésnek tekinthetjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
https://hosokvoltak.blog.hu/ című blogját, amely az első világháború 
megyei hőseinek emléket állítva, a témakörökhöz kapcsolódó 
feldolgozások, előadások, konferenciák és levéltári források változatos 
közreadásával, részletgazdag, modern, a fiatalabb generációk 
érdeklődését is felkelteni képes formában gyűjti össze és adja közre az 
iskolai évfordulós megemlékezésekhez is jól felhasználható fényképeket, 
dokumentumokat.  

A levéltári dokumentumok modern, tértől és időtől független, távoli 
hozzáférést biztosító formában történő publikálása, módszertani 
szempontból megalapozott felhasználása jelentős mértékben elősegítheti 
a közgyűjtemények által őrzött kulturális örökség oktatási célú 
felhasználását, ami kedvezően befolyásolhatja a mai fiatalabb generációk 
kultúrával, helytörténettel, közgyűjteményi intézményekkel kapcsolatos 
későbbi magatartásformáját, attitűdjét is. Jó lenne ugyanis, ha a 
tudományos ismeretterjesztés megfelelő eszközei révén a tantervi 
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anyagba történő beépítésen túl a későbbi rendszeres és személyes 
kultúrafogyasztás részévé is válnának ezek a digitális tartalmak. És bár a 
kultúra, a közgyűjtemények világa is egyre inkább a virtuális térben 
jelenik meg, nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az online és 
digitális közreadás, a virtuális megjelenítés sokat segíthet az iskolai 
oktatás élményszerűbbé tételében, de nem helyettesítheti az eredeti 
dokumentumok eredeti környezetben történő megtekintését, a forrásokkal 
kapcsolatos valóságos és konkrét tapasztalatszerzést, vagyis a 
közgyűjtemények látogatását, az eredeti dokumentumokkal, tárgyi 
eszközökkel való személyes találkozást.  
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