
A Kaposvári Húskombinát króniká ja három fő részből áll : 
Az első a témakörönként vezetett eseménynapló, amely négy témakört tar talmaz: 

politikai és társadalmi élet ; gazdasági helyzet; kulturális és sportélet; szociális, nép-
mozgalmi és egészségügyi helyzet. Minden témának felelőse van, az ő feladatuk, hogy 
irányítsák és ellenőrizzék annak a néhány embernek a munkájá t , akik az adott téma 
kisebb egységeivel foglalkoznak. Az eseménynaplót elég szűkszavúan, csupán a tények 
rögzítésére vezetjük. 

A második részben az éves összefoglalókat készítjük el. Itt lehetőség nyílik arra, 
hogy az eseménynaplóban csak pár szóval rögzített tényeket kibővítsék, magyarázatot 
fűzzenek hozzájuk. 

A harmadik rész az ún. dokumentumgyűjtemény. It t kap helyet minden olyan 
anyag, ami egy iratgyűjtőben elfér : régi irat, oklevél, fényképek, prospektusok, válla-
lati kiadványok, termékcímkék stb. Ugyanitt helyezzük el külön dossziéban a válla-
latról megjelent újságcikkeket. Nagy előszeretettel vadásszák a szakkör tagjai a rég-
múl t idők emlékeit. Külön meg kell emlí tenem a magnó felhasználásával készített 
visszaemlékezéseket. Jelenleg ezt a dokumentumtípust is itt helyezzük el, mégpedig 
legépelve. Ezzel természetesen veszít az értékékéből, mivel az adatközlő hangjá t így 
nem tud juk megőrizni, de a jelenlegi technika mellett a magnetofonszalagokat hosz-
szabb távon nem tud juk megőrizni. 

Az üzemi honismereti munkában, ezen belül a krónikaíró szakkör munká j ában 
a lehetőségekhez mér ten fizikai dolgozók is részt vesznek, ö k különösen sok segítsé-
get tudnak nyúj tani a kulturális, politikai és társadalmi események rögzítésében és 
a dokumentumok összegyűjtésében is. 

A brigádtörténetíró pályázat és az üzemi krónikaírás itt felsorolt szép eredményei 
csak példák a megyénk ipari üzemeiben folyó honismereti tevékenységre. Meggyőző-
désünk, hogy nagyobb eredménnyel lehetne bevonni ebbe a munkába az ipari mun-
kásságot, ha rendszeres és szervezett i rányítás érvényesülne. 

Huller Gyula: 

Az üzemtörténeti munka szakszervezeti segítése 
Veszprém megyében 

Nemrégiben egy amatőr kutatónk fel tárta, hogy 1950 óta megyénkben 330 üzem-
történeti munka látott napvilágot. 1972-től 1976 végéig a megyei pályázatra 31 művet 
nyúj to t tak be. Ezen kívül még vagy 10 munka íródott. Így az 1950-et követő húsz év 
át lagában évenként 14 munkával gyarapodtunk. Ha hitelt adunk kutatónk megállapí-
tásának és utánaszámolunk, akkor azt ál lapí that juk meg, hogy a termékenység 
csökkent. 

A mozgalom eredményeit természetesen nem a dolgozatok számával mér jük. 
A példát annak érzékeltetésére muta t t am be, hogy üzemtörténet-írás megyénkben ko-
rábban is létezett. 1962-től pedig a honismereti mozgalomban találta meg patrónusát. 
Ónálló szervezeti keretekkel 1971—1972 óta rendelkezik. Fejlődése azóta töretlen, 
szinte robbanásszerű. Olyannyira gazdag, hogy valamennyi tényezőjét lehetetlen át-
tekinteni. 

E fejlődés fő okai a minden korábbinál kedvezőbb társadalmi feltételekben, az 
emberek nagyobb aktivi tásában és a politikai irányítás magasabb színvonalában ta-
lálhatók. Ez utóbbit szeretném először elemezni. 

A honismereti mozgalom korábbi tevékenysége számos tapasztalattal szolgált. 
Például : az értelmiség és fiatalság jelentős tömegét tud ta állandóan bővülő mérték-
ben mozgósítani. Eredményei — helytörténeti munkák, gyűjtemények, községi vagy 
városi kiállítások — széles körben tiszteletet ébresztet tek megbecsülést váltot tak ki. 
Egy idő után azonban a résztvevők növekvő száma, kutatási irányultsága és a részük-
ről elvárt társadalmi támogatás csekélynek tűnő volta között ellentmondás keletkezett. 
Ezt csak úgy tudjuk feloldani, ha meghatározzuk a mozgalom pontos helyét a társa-
dalmi-politikai életben; kézzelfogható hasznát a különböző közösségek számára. A me-
gyei pártbizottság illetékes testülete ezt a feladatot elvégezte. Elemzése és állásfog-
lalása nyomán világossá vált a honismereti mozgalom helye és jelentősége az ideoló-
giai-politikai munka egészében, a község- és várospolitikában, a helyi közéletben. 



A szervezett üzemtörténeti mozgalom indításakor e felismeréseket m á r figyelembe 
vettük, s ez felmérhetet len előnyt jelentett. Az 1972-ben megrendezett első megyei 
üzemtörténeti konferencián a következőket állapíthattuk meg: 

1. Az üzemtörténet-írást, az üzem történettel való foglalkozást mozgalomnak te-
k in t jük . Résztvevőinek köre így rendikívül tág: a munkástól a tudósig terjed. Csak 
akkor remélhetünk eredményt, ha a mozgalmi jelleget biztosítani tud juk . Az irányí-
tásban, működtetésben a mozgalmi módszereket kell alkalmazni. Szakszervezeti oldal-
ról: az üzemtörténet-írás minden tevékeny résztvevőjét a szakszervezeti mozgalom 
akt ivis tájának tekint jük, így is kezel jük és becsüljük meg ő k e t 

2. Az üzemtörténet-írás a politikai nevelőmunka szerves része: a benne való rész-
vétel legkülönbözőbb módjainak szempontjából, de eredményeinek megismertetése 
szempontjából is. Ha lendületesebb fejlődést aka runk elérni, akkor e tevékenység 
tudományos-kutatási és politikai oldala közül az utóbbit kell kiemelnünk, mert csak 
így tud szélesebb körben vonzást gyakorolni. Mindez nem mond ellent a tudományos-
ság követelményének. A helyes politikai irányítás a tudományosság garanciáit is 
megteremti. 

Szakszervezeti oldalról tekintve: az üzemtörténet-írás a szakszervezeti nevelő-
munka, tömegpolitikai munka szerves része. 

3. A mozgalmi jelleg megtartásához, a kibontakozás erősítéséhez széles körű akti-
vitást kell kiváltani, elsősorban a körültekintően tervezett akciókkal. Ez azért szük-
séges, hogy minél több dolgozót késztessünk apró felfedezésekre, az ér tékek megmen-
tésére, sikerélmény elérésére. Ha szélesebb tömegek érzik meg az üzemtörténeti 
ku ta tá s ízét, szélesebb körű, érzelmileg ós értelmileg is megalapozottabb lesz a köz-
vélemény. Mindez fokozottabban segítheti a munkahelyhez, üzemhez kötődést. 

4. Az üzemtörténet-írás a honismereti mozgalom része, melynek szervezeti irányí-
tása, összefogása — megyei és alsóbb szinteken — a népfront bizottságok feladata. 
Eszmei-politikai irányítását a pártszervek végzik. A szakszervezetek az ipari üzemek-
nél, vállalatoknál, intézményeiknél segítik a mozgalmat; támogatják, ösztönzik és 
— megyei szinten — részben összefogják. Részesei a mozgalomnak a KlSZ-szerveze-
tek, és saját egységeiknél a fogyasztási és ipari szövetkezetek is. 

5. A honismerethez hasonlóan az üzemtörténet-írás fejlődése területenként, mun-
kahelyenként eltérő. Jelentőségének felismerése és támogatása nem egyidőben fog 
megtörténni. Ezt a sajátosságot tudomásul kell venni. A jó példák megismertetésével, 
a meggyőzés eszközével kell segíteni a lemaradókat az élmezőnyhöz való felzárkó-
zásban. A türelmetlenség, a sértő kri t ika csak fékezi a mozgalom kibontakozását. 

A megyeszékhelyen a munkahelyi művelődés megyei szakszervezeti módszertani 
központjában létrehoztuk az üzemtörténet-írók k lub já t azzal a feladattal , hogy to-
vábbképzési, tapasztalatcsere fórumot, információs központot teremtsen. Nem. utolsó-
sorban szándékunk volt, hogy alkotó közösséget teremtsünk az üzemtörténet-írókból. 
Ez jórészt sikerült is. A csoport kezdeményező és felelős fórummá vált. Tagjainak 
száma meghaladja az 50 főt, s az SZMT-n keresztül közvetítő szerepet is ellát. 

1972-től a szakszervezetek megyei tanácsa évente hirdetett üzemtörténeti pályá-
zatot. Ez évtől a meghirdetők köre a fogyasztási és ipari szövetkezetek megyei szövet-
ségével bővült. A pályázat tapasztaltairól röviden a következőket mondhatom: 

1975-ben jelentkeztek — szinte „berobbanva" — a szocialista brigádok, főként 
naplóikkal és sa já t történetük feldolgozásával. Ezért az elmúlt évben m á r két kate-
góriában hirdet tünk pályázatot. A második kategóriát az üzemkrónikák és brigád-
naplók számára hoztuk létre. A kiíró szervek bővülésével megnövekedett a pálya-
dí jak összege. 

A gyakorlati megvalósulás számtalan eleme közül há rmat említek. 
1. A veszprémi szocialistabrigád-vezetők klubja kezdeményezte, hogy a megyé-

ben működő 20 brigádvezetői k lub szervezzen vetélkedőt Ki tud többet Veszprém 
megye üzemeiről? címmel. A megyei vetélkedőt — melyet a veszprémi klub fog 
szervezni — házi vetélkedők előzik meg. Ha valamiennyi házi vetélkedőn öt csapat 
5—5 fővel versenyez, az a 20 klubnál 500 brigádvezető és nem kevés hallgatóság 
számára jelent ismeretszerzést és élményt. 

2. A brigádnaplók az üzemtörténet becses forrásai. A sok, jól vezetett napló mel-
let t jelentős számban vannak olyanok, amelyek csupán az eredmények regisztrálására 
törekednék, s emiat t forrásértékük csökken. A későbbi kor kutatója, h a erre támasz-
kodva akarná rekonstruálni, hogyan éltek, dolgoztak, küzdöttek átmeneti korunk kol-
lektívái, sajnálattal tapasztalná, hogy e naplókból a teljes kép nem állítható össze. 
Hiányzik belőlük az élet árnyoldala; a gondok, mélyekkel a közösségek küzdöttek, 
a problémák, amelyekkel viaskodtak, s a mindennapi győzelmek örömei. 
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3. A szakszervezetek figyelme és segítőkészsége egyre jobban ki ter jed a munkás -
osztály utánpótlására, a szakmunkásképző intézetek növendékeire. Kezdeti, de ha táro-
zott lépéseket tet tünk arra , hogy a komplex nevelőmunka részeként bevonjuk őket 
az üzemtörténeti mozgalom számos területébe, így a vetélkedőkbe és a pályázati r end-
szerbe is. 

A Központi Bizottság 1974 márciusi közművelődés-politikai határozata nyomán 
dinamikusain bontakozik ki a munkahelyi művelődés. A szocialista életmód tovább-
fejlesztésének feladatai a munkára , a szocialista közösségekre irányították a figyel-
met. Az ember pedig tevékenysége közben formálódik, fejlődik, ott művelhető. A vele 
szemben támasiztott inás vagy magasabb követelmények a d n a k indítékot és vezetnek 
el a magasabb szintű, vagy más tevékenység eredményesebb végzéséhez szükséges 
ismereték megszerzéséhez. 

A munkahelyi művelődés ma er re helyezi a hangsúlyt. Eszerint formálódik szer-
vezete, rendszere, gazdagodnak formái és lehetőségei. Nem az intézményekből indul 
ki, hanem a tevékenységfejlesztésből, s a n n a k műveltségi elemei megiszerzéséhez tö-
rekszik megtalálni, vagy új jáformálni az intézményeket. Ebből következik — amit 
eddig is tud tunk —, hogy egy meghatároaott tevékenység feljesztéséhez sokféle intéz-
mény adha t segítséget, lehetőséget, jobb esetben kölcsönösen erősítve egymás hatását . 

Az olvasás igénylését és megszerettetését nem a könyvnél kell kezdeni. Olyan 
követelmény támasztásával, amely a könyv használatára készteti az embert, a mesétől 
kezdve a szépirodalmon á t az ú j műszaki-tudományos eredmények elsajátításáig. 
Ugyanígy — mozgalmi oldalról tekintve — az üzemtörténet kiindulópontja sem lehet 
a monográfiaírás és -olvastatás — bár eredmények így is születnek. 

Egyéni, csoport- vagy tömegméretű feladatokat kell adni, amelyek különböző 
színvonalú és mélységű, alkalomszerű és tartós gyűjtésekre, kisebb-nagyobb kutatásra , 
könyvolvasásra, előadások meghallgatására, tárgyi emlékek gyűjtésére, céltudatos 
kirándulásokra, vitákra, fotózásra és a művelődés számtalan egyéb lehetőségére kész-
tetik az embereket. Az üzemtörténet-kutatás és -írás — min t mozgalom — képes 
sokoldalúan formálni a személyiséget. Ezért is illik bele szükségszerűen a m u n k a -
helyi művelődés rendszerébe. 

Tapasztalataink megerősítik, hogy ezt a mozgalmat csak egységes politikai kon-
cepcióval, a pártszervek irányításával és valamennyi érdekel t szerv és intézmény 
összehangolt tevékenységével lehet életképessé, virágzóvá termi. Egy szerv önmagában 
— tagjai bármily sokat dolgoznak is — nem tud elég érdemi eredményt felmutatni . 

Dr. Czeglédi Imre: 

Az üzemtörténeti gyűjtés tapasztalatai Békés megyében 

Akik foglalkoztak már üzemtörténet-írással, gyakran tapasztalhatták, hogy a 
több-kevesebb teljességgel meglévő írásos források mellett, azok kiegészítésére és 
reprezentálására mennyire nehéz megtalálni a tárgyi és egyéb emlékeket. Ezek fel-
kutatása nem kis energiát kíván, és gyakran véletleneken múlik az eredmény. A múl t -
ra vonatkozó emlékek bemutatása pedig feltétlenül szükséges a történeti feldolgozá-
sokban. 

Ezeknek az emlékeknek a gyűjtése, megőrzése, fel tárása és bemutatása a mú-
zeumok feladata. A kiadott irányelv ezt a feladatot a következőképp határozza meg: 
„ . . . a kapitalizmus és a szocializmus történetének muzeális értékeiből a társadalmi 
tevékenység valamennyi oldalát átfogó, a politikai, gazdasági és kulturális fejlődést 
teljességre törő igénnyel tükröző gyűjteményeket kell kifejlesztem." Ez a fe ladat az 
eddig megszokott gyűjtési körök (néprajz, régészet, természettudomány stb.) mellett 
a termelési ágazatok fejlődésére vonatkozó gyűjtemények kialakítását jelenti, amely 
egyrészt a szakmúzeumok specializálódásában nyilvánul meg, másrészt az általános 
gyűjtőkörű múzeumokban a termelési ágazatokkal kapcsolatos gyűjtést szorgalmaz-
zák. 

Különösen fontossá vál t a gazdaságtörténeti gyűjtés a technikai fejlődés felgyor-
sulásával, amikor is évek alatt változtak és változnak meg évtizedeken át a lkalma-
zott eszközök és technológiák, tűnnek el régi üzemi épületek. 

Feladatúk teljesítésében a tárgyi emlékeket gyűjtő múzeumok nehezebb helyzet-
ben vannak, mint az írásos emlékeket őrző levéltárak. A Levéltári Törvény előírja, 
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