
K R Ó N I K A 

Az üzemtörténetírás időszerű kérdései 

Tl/fi, az üzem történet írás öntevékeny művelői, tudatosan vagy akaratlanul, m u n -
i ' - 1 kánk sajátosságából adódóan is hagyományt törekszünk teremteni. Az elmúlt 

hét év alatt ezt nemcsak abban az értelemben tettük, hogy szinte történetírói felelős-
séggel és szorgalommal jegyeztük és őriztük meg mozgalmunk fejlődésének apróbb-
nagyobb eseményeit, hanem úgy is, hogy konferenciáinkon olyan általánosítható t a -
pasztalatainkról adtunk számot, melyeket felhasználva a mozgalmat folyton előbbre 
lendítettük. 

Az I. Országos Üzemtörténeti Konferencia megrendezésének eredményeként is 
tovább nőtt megyénkben az üzemtörténetírás társadalmi-politikai rangja , megbecsülése 
és vele kölcsönhatásban — mintegy okozójaként — haszna. Javul tak fejlődésének fel-
tételei. 

A lendítően ható társadalmi adottságok néhány faktora figyelmet érdemel. A Szak-
tanács plénuma az eltelt három év alatt két alkalommal is foglalkozott a :nevelőmun-
kával — a termelés sokrétű folyamatának segítésében, s a maga ta r tás formálásában 
betöltött sokoldalú szerepét hangsúlyozva. Az elmúlt időszakban üzemeink jelentős 
részében tervszerű és szervezett folyamattá vált a munkahelyi művelődés. A két kon-
ferencia közötti ciklusban alkot ták meg a vállalati törvényt. E jogszabály a vállalato-
kat önálló gazdasági, pénzügyi és jogi egységként kodifikálta. A valóság azonban 
annyiban máris túllépett a törvény betűjén, hogy a korszerű vállalatvezetés e termelő 
egységeket természetszerűen társadalmi és emberi közösségként is kezeli. Ez a gya-
korlat nagy közösségi kezdeményező készségeket szabadít fel, s mérhetetlenül sok 
emberi tudást tesz a termelés mozgatójává. 

A pártpropaganda soron lévő feladatairól szóló 1976. október 26-i központi bizott-
sági határozat kedvező hatását is jól érzékelhetjük. Számos megállapítása a történelmi 
látásmód korszerűsítését kívánja elősegíteni. Közülük kettő különösen figyelmet érde-
mel. „A pártoktatás . . . törekedjék arra, hogy pár tunk történetének gazdag tanulságai 
az eddiginél nagyobb mértékben vál janak nemzeti tudatunk, szocialista hazafiságunk 
szerves részévé." ,.Fejleszteni kell a párttagság dialektikus és történelmi materialista 
szemléletét, melynek segítségével felismerheti korunk és társadalmunk átfogó törvény-
szerűségeit, tendenciáit, konkrét összefüggéseit, megértheti az ellentmondásokat, meg-
oldásuk útját ." 

Mozgalmunk e feltétel- és követelményrendszer hátterével tudott a társadalmi 
tendenciák lényegi megvalósításához, praktikumához eredeti többletet adni. Mindez az 
előző ciklushoz képest részben más formában, s részben más módon történt. Szemléle-
tünkben és gondolkodásunkban követnünk kell e változásokat. Ha a vizsgált időszak 
eredményeire csak a korábban kifejlődött formák és módszerek továbbélésének néző-
pontjából tekintünk, könnyen vélhetjük felfedezni a kifáradás, a stagnálás jeleit. De 
nem erről, hanem a mozgalom belső felépítettségének átformálódásáról van szó. Ű j 
minőségi szintre érkeztünk, s ennek tartalma számunkra csak úgy lehet valóságos és 
elsajátítható, ha erről a szintről — s nem a korábbiról — elemezzük munkánkat . 

Előző konferenciánk óta a megyei üzemtörténeti pályázatot meghirdető szervek 
köre a MESZÖV-vel és a KISZÖV-vel bővült. A beküldött dolgozatok száma állandó-
sult, bár a szocialista brigádok érdeklődése e műfaj iránt visszaesett, önál ló pályáza-
tot hirdetett az Oktatási Igazgatóság, s többen vettek részt üzemtörténeti munkákkal 

1 K é t e l ő a d á s a I V . V e s z p r é m m e g y e i Ü z e m t ö r t é n e t i K o n f e r e n c i a a n y a g á b ó l . 
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a néprajzi pályázaton és a megyei tanács tudománypolitikai pályázatán is. Több válla-
la tunk önállóan hirdetett pályázatot. Az a lehetőség tehát, melyet az SZMT 1972-ben 
indított, s amely akkor az egyetlen ilyen jellegű ösztönző formát jelentette, ma már 
nem egyedüli. Mozgalmunkban m a m á r pályázati rendszerrel rendelkezünk. 

A díjazás eltérő vagy alacsony mértéke — bár sokan szóvá teszik — nem lehet 
döntő tényezője az előrehaladásnak. A kiíró szervek az alkotások színvonalát kifeje-
zésre juttató összeget mindig előteremtették. Egyetlen olyan pályázóval sem találkoz-
tunk, akinek az alkotás indítékát a díjazás adta volna. Felmerül a pályázatok koordi-
nálásának, a pályamunkák nyilvántartásának igénye is. 

1973 nyarán megalakult a Veszprém megyei Állami Építőipari Vállalat Üzemtörté-
neti és Munkásmozgalmi Archívuma. Elnevezése a mozgalom szerveződésének ú j for-
má já t jelzi. Az Archívum egyfelől mint intézmény, másfelől mint az öntevékeny szer-
zeményező, feltáró, kutató és megőrző munka gyűjtőmedencéje működik. Megyénkben 
— és az építőiparban is — egyedülálló kezdeményezés. Nálunk nem volt még példa 
arra, hogy egy vállalat az üzemtörténetének ilyen komplex rendszerében .gondolkodott 
és cselekedett volna. 

Tevékenységük-ben szintézisre jut az üzemtörténet- és munkásmozgalorntörténet-
kutatás. Mozgalmi jellegű szervezeti kereteket teremtet tek a tárgyi emlékek, a doku-
mentumok, a visszaemlékezések gyűjtésének, s ugyanakkor a munka tudományos kö-
vetelményei is biztosítottak. Az Archívum a vállalat szervezeti struktúrájába, gazda-
sági munkájába, politikai nevelőmunkájába épül be, s bizonyíthatóan segft hozzá a 
közösségi tudat erősítéséhez, a vállalati légkör javításához, a törzsgárda tagok, a kez-
deményezően alkotó munkások tekintélyének emeléséhez. 

A kép teljességéhez két megállapítás még hozzákívánkozik, a) Tévednek azok, 
akik úgy vélik, hogy ezt a munkát a jó anyagi lehetőségek, a számára biztosított je-
lentős összegek fejlesztették ki. Ellenkezőleg: az intenzív gazdaságfejlesztésbe szoro-
san illő elgondolásrendszer és a szocialista értelemben felfogott vállalati politika te-
remtette meg a személyin túl a tárgyi és pénzügyi feltételeket, b) Az Archívum nem a 
veszprémi üzemtörténeti klub ellenpontja vagy konkurrense, hanem a vállalati politi-
kából szükségszerűen kinőtt sajátos forma. 

Mozgalmunk ú j elemét jelentik a vállalatok megyei művelődési központban tör-
tént színvonalas bemutatkozásai, amelyek a jelen rögzítését segítik. Ez pedig éppen 
elmúlt konferenciánk fő kívánalma volt. 

Üj vonásnak tar t juk, hogy a bakonyoszlopi honismereti tábornak immár két éve 
üzemtörténeti szekciója működik. Résztvevőinek körét szinte teljes egészében a szak-
munkástanulók alkotják. 

Az üzemtörténet és a brigádmozgalom kapcsolatában nem a nagy számok tükré-
ben mutatkozó eredmények a jellemzők, inkább a jelenünk követelményeinek egyre 
inkább megfelelő minőségi teljesítmények. 

Üzemtörténetírásunk eredményeinek és tendenciáinak e hézagos áttekintése is 
érzékeltetheti, hogy tevékenységünk az elmúlt konferencia óta miként fejlődött és 
gazdagodott. 

Dr. Huller Gyula 
» 

A z üzemtörténetírás a történettudomány talán legösszetettebb ágazata: egyszerre 
gazdaság- és technikatörténet, helytörténet, munkásmozgalom-történet, poli-

t ika- és művelődéstörténet. Témájától függően gyakran nem nélkülözheti a néprajzi 
és a szociológiai kutatásokat sem. Ezért csak dicsérettel és elismeréssel szólhatunk 
azokról, akik e mozgalomban részt vesznek és bár nem hivatásos történészek, nem 
szakemberek, vállalkoznak e bonyolult és nehéz feladatra. 

E mozgalom — csak a legutóbbi megyei konferencia óta is — szakszerűségében, 
a kutatók hozzáértésében és az üzemtörténeti produktumaiban is érzékelhetően sokat 
fejlődött. A további fejlődéshez azonban a szakmai segítség bővítése szükséges. A moz-
galom továbbfejlesztése nem lehetséges a fiatalok és az őket útbaigazító és vezető 
történelemtanárok nélkül. Az üzemtörténeti munkák színvonala — természetesen szer-
zője válogatja — nagyon eltérő: a naiv dolgozatoktól kezdve a publikálásra is meg-
érett, maradandó értékűekig — valamennyi színskála megtalálható. 

Az elkészült pályamunkák nagy többsége a legnehezebb műfajt, a már érett ku ta -
tási tapasztalatokat és tudományos felkészültséget igénylő átfogó történeti feldolgozást 
választja. Pedig jóval magától ér tetőbb lenne először tárgyi emlékeket, dokumentu-
mokat gyűjteni vagy naplószerűen üzemi krónikákat, szocialista brigádkrónikát vezet-
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ni. Az előző teljesen hiányzik a pályamunkák közül. De szocialistabrigád-krónikával 
sem találkoztunk az idei pályázatok között. 

Pedig e műfa jok a legalkalmasabbak arra, hogy minél több dolgozót vonjunk 
be a mozgalomba. E viszonylag egyszerűbb próbálkozások is alkalmasak fontos törté-
neti források, tények feltárásáre, s eközben résztvevői közül a legkitartóbbak és leg-
tehetségesebbek bonyolultabb feladatokra is felkészülhetnek. A pályázati kiírások e 
műfa jok művelését kifejezetten szorgalmazzák. 

A másik tanulság: az országos történeti szakirodalom: történettudományi összefog-
laló munka, gazdaságtörténeti monográfiák, tanulmányok, társadalomtörténeti mun-
kák, a korabeli munkásmozgalmi művek alapos ismerete nélkül szakszerű hely- vagy 
üzemtörténeti dolgozat aligha születhet. 

így következhet be az a helyzet, hogy pl. az egyik, a polgári demokratikus for-
radalom és a tanácsköztársaság szövetkezeteinek történetét feldolgozó hézagpótló ta-
nulmányiban, amely sok ú j tényezővel gazdagítja eddigi képünket — csak néhányat 
említve: 1919 január és február hónapban 47 helyen volt földosztás a megyében; meg-
ismerhet jük azt a pápai elképzelést, hogyan tervezik az egyénileg termelő parasztok 
szövetkezetekbe tömörítését, avagy a proletár árucsere (az iparcikkek és élelmiszerek 
cseréje) lebonyolításának módjá t —, a téma szakirodalmának elhanyagolásából adó-
dóan alaposan melléfog a szerző. így jut el ahhoz a következtetéshez, hogy a mező-
gazdasági szövetkezetek szervezésével „valami nagyszerű kezdődik el a magyar mező-
gazdaságban és a szövetkezeti mozgalom történetében". Valójában: a földosztás elma-
radása a tanácsállam súlyos hibája volt. Nem mutat rá, hogy a földkérdést nem a 
hatalom, a munkás-paraszt szövetség szempontjából vizsgálták, ami a korabeli nem-
zetközi munkásmozgalom felfogásával megegyezett, hanem mint termelési-technikai 
problémát. így nem juthat el a szerző a hibák forrásához és káros politikai következ-
ményeihez sem. 

A történelem összefüggő folyamat: önmagában a gazdaság- vagy a technikatör-
ténet keveset mond, ha n e m szerepel abban súlyának megfelelően a dolgozó ember: 
anyagi és szociális helyzete, a helyi munkásság eredete, összetétele, szakmai felkészült-
sége, osztályharca; a felszabadulás utáni, főleg a szocialista építés különiböző szaka-
szaiban: a munkaverseny, a szocialista brigád, a mozgalmi élet, a közéleti tevékeny-
ség, a kulturális és ideológiai élet. A szocialista építés során ugyanis a társadalom 
legfőbb tevékenységi területe az üzem. Ezzel a valamennyi folyamatot egyszerre és 
egymásra hatásában vizsgáló komplex látásmóddal, témafeldolgozással ma még a leg-
jobb dolgozatokban is csak elvétve vagy csak bizonyos elemeiben találkozunk. A leg-
több üzemtörténeti feldolgozásban minden külön-külön halad, kapcsolódás és össze-
függés nélkül. így gyakran a párt- vagy a szakszervezeti élet, a brigádmozgalom csak 
odatoldott adalék, számszerű adatok felsorolása — mintha ezek nem a társadalmi-gaz-
dasági-politikai folyamat részei lennének, hanem külön-külön „élnének" önálló életet. 
Csakhogy így már a lényeg: a folyamatok összefüggése, egymásra hatása, tehát a való 
élet hiányzik belőle vagy csak nagyon mozaikosan jelenik meg. 

Ezzel függ össze a párt politikájának és ideológiai alapjának, a marxizmus—leni-
nizmus alapos ismeretének követelménye. A politikai-ideológiai biztonságérzet hiá-
nyosságai ugyanis nem kis zavart okoznak. Feltűnő például az, hogy egyes üzemtörté-
netírók kritika nélkül átveszik a korabeli források, vagy a helyi saj tó hajbókolását a 
gyáralapító helyi tőkés, vagy az államkölcsönt szerzett református püspök érdemen 
felüli, mél ta t lan dicséretét. De még azt is sa já t véleményként közlik az egyik megyei 
távközlési központ történetében, hogy Anta l Géza püspök Nagyatádi Szabó Istvánt 
milyen kiváló történeti személynek tekintette. Az üzemtörténetíróról joggal vár-
hat juk, hogy biztos politikai-ideológiai alapállásból a forrásokat kritikailag értékelje. 
Csak így juthat helyes következtetésekhez. A visszaemlékezések kritikus kezelése is 
elenged hetetlen! 

Azzal szolgálja a jó ügyet az üzemtörténet-kutató, ha a tényszerű leírások mellett 
megragadja a társadalmilag fontosat, a lényegest. Egy vérellátó állomás történetének 
megírásából pl. nem hiányozhat a térítésmentes véradás történetének megírása, az itt 
bekövetkezett hatalmas fejlődés bemutatása. Az önzetlen segítőkészségnek és közösségi 
együttérzésnek nagyszerű példáit megörökíteni: társadalmi szükséglet. A Veszprém 
megyei példával méltán büszkélkedhetünk. Hogyan sikerült mozgalommá tenni a vér-
adást, milyen társadalmi erők mozdultak meg, kik közül kerülnek ki a véradók a me-
gye különböző településein és mely üzemekben található meg a legtöbb véradó, név-
szerint is kiknek a példájá t említenénk meg — ilyen irányba érdemes továbbfejlesz-
teni e munkát . 
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Nagyok és elismerésre méltóak azok az eredmények, amelyeket az elmúlt 35 év 
során munkánkkal elértünk, s amelyek megszilárdítása a soron lévő feladatunk. Az 
üzemtörténeti mozgalom is hozzá tud járulni e nagy társadalmi feladathoz — a maga 
szerény eszközeivel. Az üzemi kollektívák helytállásának, ipari-mezőgazdasági fejlő-
désünk eredményeinek feltárásával a politikai közgondolkodásba tudja átvinni szocia-
lista építésünk fejlődésének tényeit és tanulságait. 

Dr. Beszteri Béla 

Gömör néprajzi kutatásáról 

A néprajz, a földrajz, a történelem és a nyelvjáráskutatás szakemberein kívül 
a nagyközönség, különösen az ú jabb nemzedék napjainkban: alig vagy egyáltalán sem-
mit nem tud Gömörről, a történeti Magyarország egyik legnagyobb megyéjéről és né-
péről. Ennek egyik oka minden bizonnyal a néprajzi kutatások hiányos voltában kere-
sendő. 

Számos példa bizonyítja, hogy tájaink, etnikai csoportjaink .megismertetésében 
milyen fontos szerepe van a népi kul túrával foglalkozó szakembereknek. Sokszor egé-
szen kis tájegységre, olykor egy-egy fa lura is irányul a figyelem, ha avatott kutatója 
és népszerűsítője akad, ennek hiányában pedig jelentős területek maradnak háttérben. 
De a sajátos történelmi helyzet is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy aránylag 
keveset tudunk Gömör néprajzáról. 

A múlt század második felében fellendült néprajzi kutatás Gömörrel kapcsolatban 
kevés eredményt hozott, s amikorra a gömöri magyarságot felfedezték volna, hosszú 
időre, szinte az utóbbi évtizedig gátat emelt a kutatások elé az I. világháború nyomán 
létrejött — nemcsak a gömöri magyarságot, hanem ál talában a szomszédos országok 
kebelébe került magyarságot érintő helyzet, amelynek nyomán az ottani magyarok 
nemzetiséggé, kisebbséggé váltak. 

Szórványos adatokat, közléseket már a múlt században is találunk különböző út-
leírásokban, újságokban, mezővárosi monográfiákban stb. Gyakran ugyanazokat a? 
adatokat, amelyeket a 19. század kezdetén Bartholomaeides Ladislaus vagy Magda Pál 
közölt, szó szerint — többnyire hivatkozás nélkül — vették át a különböző közlemé-
nyek. Szép kezdés volt a múlt század elején a Tudományos Gyűjtemény ben megjelent 
cikk a gömöri paraszt lakodalomról, amelyet azonban hatvan-nyolcvan évig alig köve-
tett említésre méltó leírás. A múlt század végén, századunk elején a Magyar Nyelvőr-
ben. több közlés napvilágot látott ugyan, ezek azonban néhány példától eltekintve kis 
morzsáknál többet alig nyújtanak, s lényegében nem néprajzi megfigyelés eredményei. 
Ezidőben az Ethnographiaban is fel-felbukkan némi adalék. 

Általános jellegű néprajzi áttekintést Gömörről először a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók Rimaszombatban tartott ülésére készült kötetben találunk. A szerző, 
egy bizonyos dr. Kiss Antal — amint í r ja — húsz év alatt időszakonként átutazgatott 
a megyén és népéleti jegyzeteket készített, s áttekintéséhez kérdőpontos gyűjtést is 
alkalmazott: megválaszolásra elküldte kérdéseit megyebeli kartársainak és a lelké-
szeknek. Az anyag hitelesnek tekinthető, de az alig 1 ívnyi közlés a 8 témakörről nyil-
vánvalóan rendkívül hézagos, a szerző szerint is „kezdettöredéknek tekinthető". 

Hasonló néprajzi leírás jelent meg a századtfordulón, a Borovszky Samu által szer-
kesztett Magyarország vármegyéi és városai sorozat Gömör—Kishont kötetében. 
A szerző — Komoróczy Miklós — jeles író és etnográfus volt, akinek kéziratban ma-
radt néprajzi gyűjtéseit, ha sikerülne megtalálnunk, pompás anyaghoz ju tnánk Gömör 
múlt század végi néprajzát illetően.1 

Századunk elejétől az első világháborúig alig-alig tudunk valamit említeni Gömör 
néprajzának kutatásával kapcsolatban. Igaz, annál becsesebb eredményként szólhatunk 
Kodály Zoltán gömöri kutatásairól, amely nyomán jelentős népdal, népballada anyag 
került lejegyzésre és — Kodály különböző Ethnographiabeh közleményében — publi-
kálásra. Ha ehhez számítunk még néhány adatközlést (Elek Zoltán: Gömörmegyei 
babonák, Gömörmegyei népmondák. Frank Zoltán: Régi csordásszokások Pelsőcről és 
vidékéről), akkor szinte felsoroltuk az I. világháborúig elért eredményeket. A két vi-

1 B ő v e b b e n Id . K ó s a L á s z l ó : G ö m ö r e l f e l e j t e t t n é p r a j z i Í r ó j a : K o m o r ó c z y M i k l ó s . H o n i s m e r e t , 
1979. 2. 33—36. o l d . ( S z e r k . ) 
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