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A kötet a Budapesten, 2002. februárjában rendezett nemzetközi, 
azonos című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. 

Soha nem célravezető, ha egy olvasó, pláne, ha egy recenzens pre
koncepcióval vesz kezébe egy könyvet. Több mint egy évtizede hagy
tam fel a kutatómunkával, de érdeklődésemet a társadalmi jelenségek 
feltárása iránt nem tudtam levetkőzni. Örömmel fogadtam a kötetet, 
mert úgy véltem, hogy a fiatal generáció felvette a stafétabotot, és a 
konlerencia bizonyára összefoglalta az elmúlt bő évtized történetét a 
munkáséletmód változásainak megragadásával. Sajnos a kötet ezzel 
majdnem teljesen adós maradt, csak érintőlegesen foglalkozik a haj
dani munkásság (= bérért fizikai munkát végzők) osztályai?), rétegei?) 
helyzetének kilencvenes években bekövetkezett változásával, szorosan 
vett jelenkori jellemzőivel. 

Ezzel szemben hallatlanul érdekes kérdéseket tesz fel. Kik azok a 
munkások.7 Miben különböznek egymástól a különböző történeti ko
rok munkásai? Ht)gyan változtak a régmúlttól kezdve szinte évszázadon 
keresztül mindennapjaik, lakóhelyeik, vagy az őket is meghatározó ha
talmi viszonyok. Mennyire azonos a mai munkásság a piaci kapitaliz
mus liberális vagy félig etatista korszakának proletariátusával? Beszél
hetünk-e egyáltalán folyamatosságról e téren? 

Fölteszi ezeket a kérdéseket és meg is válaszolja azokat. 
A kötet fejezetei: 

- Életmód és munkáskutatások 
- Munkások és a hatalom 
- Lakóhely és identitás 

- Munkáskutatások a rendszerváltás óta. 
Az olvasónak orientációt ad Gyáni Gábor Előszava. A tanulmá

nyoknak, sőt az azt megelőző kutatásoknak tudományos megalapo
zását Paládi Kovács Attila: Az ipari munMsság néprajzi kutatása, Ma-
gyarországon és Európában című tanulmánya szolgáltatja. Az utóbbi 
írásban, valamint Pethő László: A rendszerváltás óta folyó munkáskuta-
tások néhány eredményéről című cikkében olvashatunk azokról a kuta
tási irányokról, amelyek eredményeinek egy része a kötetben olvasható. 

A továbbiakban nem a fejezetek, hanem a módszertani megközelí
tések nyomán mutatom be az írásokat. 

Mind Paládi-Kovács Attila mind Pethő László felhívja a figyel
met arra, hogy az induló magyar munkásantropológiai kutatási 
irányzat hangsúlyos része az ún. kolónia-kutatás. Lényegében ezekből 
áll össze a Lakóhely és identitás fejezet. 

A kolóniák kialakulásával foglalkozó írások nem mind követik 
végig a kolóniák kialakulását, virágzását és jelenkori hanyatlását, csu
pán a „régi szép időkről" szólnak. Fűrészné Molnár Anikó: Tatabányai 
mimkáskoíóniák a 20. század első felében és R. Nagy József: „Te ember, 
itt mindenki cigány?" Munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata 
az észak-magyarországi bányászkolóniák sajátos életmódjának kialaku
lását mutatja be, hosszasan elemezve a külföldi bányászok betelepíté
sének körülményeit is. Horváth Réka: Egy falu - két életforma. Paraszti 
és munliáséletmód Lábatlanon érdekesen foglalja össze az egy faluban élő 
két életmód- és értékvilág különbözőségét és hatását egymásra. 

Dobák Judit: A diósgyőri munkáskolónia című írása a kialakulás 
mellett a jelenlegi hanyatlást is bemutatja: „ . . . ha a térség presztízse 
megcsappan, ha elterjed róla, hogy válságban vannak a vállalatok, és 
azok az emberek is elhagyják, akiknek lehetőségük van elköltözni, ez
által tovább csökken a munkahelyek, az értékesebb lakások száma, 

aminek következtében a térség a külső szemlélő szemében még inkább 
leértékelődik, megakadályozva ezzel a fejlődés bármilyen formáját." 

A kolóniakutatás sajátos mellékága a Dunaújvárosról szóló két 
írás: Havellant Orsolya: Lakáshelyzet és szuburbanizáció Dunaújvá' 
rosban és Horváth Sándor: „Mi nem vagyunk ám proliváros!" Sztálin' 
város képe és mítoszai. Ez utóbbi azonban inkább hagyományos doku
mentum-elemzésen alapul, s így átvezethet a következő módszertani 
csoportunkba. 

Természetesen a hazai munkáskutatásokban az írott források elemzé
se sem veszítette el fontosságát. Az ezzel a megközelítéssel készített 
tanulmányok közül véleményem szerint a kötetben a legérdekesebb 
Mark Pittaway: Az állami ellenőrzés társadalmi korlátainak újraértékelése: 
az ipari dolgozók és a szocialista diktatúra Magyarországon, Í945-1953 cí
mű írása. Az angol történész az angol Open University munkatársa. 
Mint egy lábjegyzetből ki-derült, a tanulmány a háború utáni Magyar
ország ipari rendszerét feldolgozó kutatás egy részének összefoglalója. 
Szintén a láb-jegyzetekből derül ki, hogy a szerző magyar ipartörténet 
1948-1958 közötti szakaszából írta 1998-ban doktori disszertációját az 
University of Liverpool keretében, s valószínűleg beszélhet (vagy leg
alább olvashat) magyarul. A Munkások és hatalom fejezetben olvas
ható elemzés fókuszában az üzemi magatartások és az alulról formálódó 
csoportidentitások álltak. Bemutatja, a különböző érdekérvényesítő 
taktikák eredményességét. A tanulmány végső megállapítása: az ellen
állás különböző formáinak összhatása hozzájárult ahhoz, hogy az ál
lamnak a termelés ellenőrzésére irányuló kísérlete zökkenőkkel járt. 

A munkáséletmód egy sajátos eleme az alkoholfogyasztás, és a mun
kásmozgalomhoz a legkorábbi időktől kapcsolódó antialkoholista pro
paganda. Balázs Géza: Pálinkázás munka közben címmel a kettő egy
másra hatását, (illetve inkább hatástalanságát) mutatja be. 

A közelmúlt kutatásában az legutóbbi húsz évben került előtérbe 
az Oral History forrásanyaga, azaz az életút-szövegek narratív elemzé
se. A módszer használatában úttörő szerepet töltött be az 1956-os In
tézet, illetve jogelődje az Oral History Archívum. Az ott folyó munka 
egyik szegmense Körösi Zsuzsanna - Molnár Adrienne: „Kernéin ta
nulság volt" Az 1956-os forradalom utáni megtorlás következményei 
munkáscsaládokba, amely „a hatalom" működésének egy jellegzetes 
aspektusát foglalja össze.Majtényi György: Önfejű munkások vagy öntu
datos proletariátus? Vásárossorsok a diktatúrában tanulmánya módszer
tani indításában elemzi a nemzeti szocializmus mindennapi életét vizs
gáló német oral history kutatások által bevezetett „önfejűség" fogal
mát. E szerint az egzisztenciális függésben élő emberek bizonyos hely
zetekben dönthettek öntudatosan, de cselekedhettek önfejűén, azaz sa
ját önös érdekeiket szem előtt tartva, mások szempontjairól megfeled
kezve. A magyar tör-ténelemből szintén számos példa hozható fel - ír
ja - az önfejűség meg-nyilvánulásaira. A tanulmány a magyar társada
lom egyik legkiszolgáltatottabb rétege, a vásári árusok második világ
háború alatti és utáni helyzetét, konkurencia-harcát elemzi a levéltá
rakban fellelhető személyes írások (néhol feljelentések) és interjúk se
gítségével. 

Tóth Eszter Zsófia: Egy kitüntetés befogadás'története. Egy állami 
díjas szocialista brigád képe a sajtóban és a tagok emlékezetében című 
írása a visszaemlékezések segítségével azt mutatja be, hogy a hatalom, 
ha az áll érdekében, hogy emeli fel, sztárolja és felejti el saját kitünte
tettjeit. Végül bemutatja, hogyan élnek ma, mi maradt meg mára az 
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eufórikus hangulatból, és milyen elemek kerületek előtérbe a kitünte
tésre való visszaemlékezéseikben. 

A tizennyolc tanulmány közül négy a konferencián résztvevő kül
földi előadó, nemzetközi témájú, történeti megközelítésű írása. 

Joachim Kuropka: A nők emancipációja, mint társadalmi raríonalizá' 
ció. Családi kapcsolatok totalitárius iézonyok közötti átalakulásának kér-
déséhez című munkája a nemzeti szocializmus és az N D K nő- és család
politikájának összehasonlító elemzése. Inge Miethe: „Egyetemet a nép' 
nek!" Az előkészítő iskola és a munl<ás'paraszt kar, mint az esélyegyen' 
lőség megteremtésének eszköze című előadásában pedig az N D K egy, a 
mi szakérettséginknek megfelelő oktatási fonna hatását (illetve hatás
talanságát) mutatja be a munkások értekniségivé válásának folyamatá
ban. Ezek az írások a hatalom történelmi befolyását elemzik. 

Hermann von Laer: A németországi textiU és gépipari munkások e'fefkö-
rülményei és jövedelmi \iszonyaia 19. században, valamint Rásky Béla: Az 
osztrák szociáldemohata munkásmozgalom ünnepi kultúrája a két világlwbmú 
Iwzött című tanulmányai az életmód oldaláról közelíti meg témáját. 

Hasonlóan történeti megközelítésű írás Bódy Zsombor: Egy bérharc 
anatómiája. Az esettanulmány egy 1924-ben lebonyolított nyomdász
sztrájk történetének óráról-órára történő leírása. 

* 
Az új témafelvetés, az új források és azok megszólaltatásának me

rőben új módja az érdekelt tudományágak képviselői mellett a széle
sebb közönség számára is érdekessé teszik a tanulmánykötetet. 

Andrássy Mária 

M E Z E I O T T Ó 

Amatőr Artium XVIII. Országos Képző- És Iparművészeti Tárlat 
Esszencia Kiállítás megnyitója 

Tisztelt Hölgyeim és uraim, e megszólítás természetszerűen 
azokhoz is szól, akik érdeklődő kívülállóként tisztelik meg je
lenlétükkel a megnyitót, s azokhoz is, akiknek egy-egy művét 
itt láthatjuk e helyütt, vagyis az alkotást szívvel-lélekkel végző 
műkedvelő művészekhez. Hadd higgyem azt a fogalom tisztázó 
katalógus bevezetőkhöz kapcsolódóan, hogy ez utóbbiak a -
mondom így - műtárgy megalkotását, még ha az jellegénél fog
va roppant időigényes is, valóban szívvel-lélekkel végzik. Ez a 
jóhiszemű meggyőződés lehet tulajdonképpen ez egyetlen mél
tányolható jogcím arra, hogy valaki a tetszése szerinti jelzővel 
kiegészített „művész" titulust, önmaga előtt, önnönmagára jo
gosan alkalmazhatónak ítélje. Ha ez a kiegyensúlyozott belső 
késztetés érzékelhetően jelen van és illő módon megnyilatko
zik, az ezt sugárzó műnek találkoznia kell a megbízható szemű 
néző részrehajlás nélküli megértésével, amely azt művészileg el
fogadhatóvá teszi. Ez az érzelmi és intellektuális megértés, 
amely legjobb, ha ugyancsak elfogulatlan művészetkedvelőtől 
ered, úrrá lehet a lobogó, esetleg anyagi érdekektől sem mentes 
becsvágyon. 

Ezt az érzelmi és intellektuális befogadást elégíti ki az itt 
bemutatott munkák java része, magasra tűzött mérceként fo
gadván el a hagyományos és a modem(ista) művészet fogalmát, 
fvlegelégedéssel tölthet el bárki etikai igényű szemlélőt az az 
örvendetes tény, hogy a jelen súlyos körülmények között ilyen 
szép számú műkedvelő, nem professzionista művész él köztünk, 
aki emberléte lényeges funkciójának tartja a művészet manuá
lis művelését. Sokukban jogosan él a szélesebb körű elismerte
tés igénye, ám nem feledhető, hogy mindennél fontosabb az 
őszinte belső késztetés befolyásolatlan érvényre juttatása. 

A kiállítás szakavatott rendezése szemlélteti is a belső kész
tetés különböző megnyilatkozásait a lehetőség szerint meghatá
rozható témakörökhöz kapcsolódóan, scít azon túl is, amikor 
már - újabb-legújabb léthelyzetünkből adódóan - a témameg
jelölés szabatossága a belső látás avagy a felfokozott képzelet 
felszabadultságánál fogva lehetetlenné válik. A kiállítás jó né
hány ilyen művel dicsekedhet, mint ahogyan dicsekedhet 
olyan munkákkal is, amelyek egy-egy XX. századi vagy akként 
ismert törekvés ismeretéről, kulturált, ízléses, mintaszerű alkal
mazásáról tanúskodik. 

A művészettörténet nemcsak tényszerű, hanem élménysze
rű, az ízlésbe, kulturáltságba épülő ismerete szemmel láthatóan 
javára vált a megformáltság mikéntjének. Ennek bizonyára még 
inkább javát szolgálná a modern, elmélyülten modem művésze
ti ízlésnek az irodalmival-költőivel való társulása, hiszen a fel
magasztosult Kassákon kívül tudunk kortárs költőkről-írókról, 
akik a modem művészet egy-egy műfajában is jeleskedtek. A 
hagyományos művészet becsvágyó művelése érdemes tevékeny
ség, de nem szükségtelen megjegyezni, hogy a XX. századi mű
vészeten és netán irodalmon nevelődött lelkes, tettre kész mű
kedvelő bizonyára számos, gondolkodásra késztető, a civilizáci
ós eszközkészlettel is élő munkával lephetné meg még az ilyes
mitől tartózkodó műítészeket is. 

Ha arra gondolok, hogy a hazai, a magyar művészetelméleti 
irodalom értékhierarchiája az 1930-as években még az iparmű
vészetet részesítette előnyben az ún. képzőművészetekkel szem
ben, nem kell restelkednem, hogy a jelen kiállítás iparművészei 
előtti tisztelgésemet a megnyitó végére hagytam. Annyit még 
hozzáfűzök ehhez a kevéssé ismert, ám meggondolásra érdemes 
értékhierarchiához, hogy a XIX-XX. század fordulójának hazai 
művészetteoretikusai az E U alapokmányában (annak terveze
tében) legújabban annyira hangsúlyozott nemzeti jelleg meg
nyilatkozására elsődlegesen az iparművészetet tartották alkal
masnak a képzőművészettel szemben. (Kétséges viszont, hogy 
erről az ún. nagyszentmiklósi kincslelet két darabja itt látható 
másolójának tudomása lett volna. Fettich Nándor tanítványai 
ugyanis az 1940-es évek elején nem kópiák, hanem stiláris vál
tozatok készítésével foglalkoztak igen eredményesen.) 

Nos, tehát illesse még egyszer tisztelet az iparművészeti mű
fajok művelőit is, a textiléit is és az ősi tűz-elemmel kísérlete
zőkéit is, a női odaadás és türelem meg a férfias merészség nem
től független megtestesítcíit, akik a megfelelő művészeti ág ren
deltetéséhez híven gondoskodtak utalásszerűén, a kiállítótér 
dekoratív-ornamentális körítéséről, a textil ősi, hagyományos 
és újabb technikájához alkalmazkodóan, arra emlékeztetően ta
lán, hogy még a XVII. században is az erdélyi kúriák termei fa
likárpittal voltak kibélelve a hideg ellen. 
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