
Vass Henrik: 

Üzemtörténet — munkásmozgalom-történet — 
szocialista hazafiság 

X. Az üzemtörténet-írás eszmei-politikai jelentősége 

a) A múlt 
Az üzemtörténet-írás a kapitalizmusban született meg, s a tőkés vállalatok és a 

tőkés rendszer propagandisztikus eszköztárába tartozott. Az üzemek gazdasági ered-
ményeinek, termékei kiválóságának méltatásával hazai és külföldi reklámcélokat szol-
gált, szociális létesítményeinek részletes — és túlzó — leírásával a tőkés és a munkás 
közötti patriarchális viszony fenntartására, az osztályöntudat gyengítésére törekedett. 
A fejlett tőkésországokban ez az üzleti szellemű és az osztály-együttműködés nyíl t 
politikai i rányzatát szolgáló üzemtörténet-írás napja inkban ú j felvirágzását éli. 

A Magyarországon már az első világháború előtt megindult tevékenységet is fő-
ként ez jellemezte. Mindamellett az 1945 előtt megjelent nem nagy számú üzemtörté-
neti mű nem teljesen értéktelen a mai kutatáis számára. Gazdaságtörténeti, technika-
történeti, életmódtörténeti és más adalékai — kellő kri t ikával — felhasználhatók. 
b) A szocialista üzemtörténet 

A marxista—leninista szemléletű üzemtörténet természetszerűleg a Szovjetunió-
ban, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom országában indult meg. Már az 1920-as 
években megjelentek az első ilyen — még kezdetleges — alkotások, az 1930-as évek-
ben pedig — Gorkij nevezetes felhívása nyomán — valóságos tömegmozgalom bonta-
kozott ki, „ Í r juk meg üzemünk történetét" jelszóval. Ez — a hivatalos történészek 
bekapcsolódásával és irányításával, de tömegkapcsolatait mindmáig megőrizve — a 
szovjet történettudomány jelentős ágazatává fejlődött. Az üzemtörténet-írás proble-
mat iká ja a tudományos kutatóintézetekben, így mindenekelőtt a Szovjetunió Törté-
neti Intézetében (az intézet „iparosítástörténeté"-nek osztályán) is helyet kapott, s 
Moszkvában és Leningrádban (ahol a legcéltudatosabb és a legszervezettebb a ku t a -
tás), valamint az Ukra jnában — a kolhozok és a szovhozok történetére vonatkozóan 
is — folyó nagyarányú kutatások mellett a többi szövetséges és autonóm köztársaság 
akadémiai intézetei végzik a szervezői munká t — éspedig mindig az üzemi pártszer-
vezetek igen fontos szerepe és ellenőrzése mellett. Arról ta lán már nem is kell szót 
ejteni, mivel természetes, hogy ez az üzemtörténeti kutatás a Szovjetunióban a ieg-
szervesebb összefüggésben van a munkásmozgalom-történettel, ami — ezt hangsúlyoz-
nunk kell — a szocialista üzemtörténeti ku ta tás nélkülözhetetlen alapfeltétele. 

Ezt bizonyítja az is, hogy például Csehszlovákiában a Párt tör ténet i Intézet és a 
Szakszervezeti Tanács történeti kabinet je által irányított országos üzemtörténeti bi-
zottság szervezi a kutató és feldolgozó munkát . Lengyelországban az akadémiai Tör-
ténettudományi Bizottság mellett üzemtörténei bizottság dolgozik, az üzemi krónika-
írást pedig a Szakszervezeti Tanács mellett működő történeti iroda irányítja. 
c) Hazánkban 

A szocialista rend megbecsülésének, a hozzá való mind tudatosabb kötődésnek 
nálunk is fontos tényezője az építőmunka tudományos alapon feldolgozott és népsze-
rűsített ismerete. Az üzemtörténet-írás konkrét, helyi — tehát könnyen áttekinthető, 
érzékelhető — anyagon mu ta t j a be haladásunkat az új, a fe j le t t szocialista társadalom 
felé. 

Jövőre lesz harminc esztendeje annak, hogy Magyarországon a gyárak zöme tár-
sadalmi tulajdonba került. Az évforduló párattlain lehetőséget nyú j t arra, hogy a te r -
melő közösségek áttekintsék a vállalat út ját , bizonyítsák az ú j társadalmi formáció 
fölényét. Ily módon a megfelelő színvonalú, valóban marxista—leninista üzemtörté-
net-írás erősíti a tulajdonosok büszkeségét, tehá t fontos eszköze lehet a szocialista 
tudat növelésének, a társadalmi tudatformálásnak. 

Semmi esetre sem véletlen tehát, hogy az V. Országos Honismereti Akadémia 
— az országos honismereti mozgalom további előrevitele érdekében — napi rendre 
tűzte az üzemitörténet-írás szerepének megtárgyalását a szocialista hazafiság tartalmi 
fejlesztése tekintetében. 

Elöljáróban azonban utalni kell arra, hogy Magyarországon az üzemtörténeti 
ágazat jelenlegi körülményei nem kedveznek minden tekintetben a munkának. Az 
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üzemtörténeti irodalom megszületését kétségkívül a vállalatok mecénás szerepe te t te 
lehetővé, de nem vitatható az sem, hogy a vállalatokhoz való kötöttsége mia m á r a 
íejlődés egyik legfőbb akadálya. A „megrendelő fél" igényei nem egy esetben k i fe je -
zetten megakadályozzák a történetiség elvének érvényesítését. Gyakori eset, hogy már 
elkészült, fontos üzemeiket tárgyaló munkák publikálása is hosszú ideig elhúzódik 
a vállalatok gyakran szubjektív természetű, történetileg megalapozatlan módosítási 
kívánságai miat t . 

Másrészt a munkásmozgalom-kutatás szempontjából is hátrányos, hogy számos 
gyár története n e m került és a közeljövőben előreláthatólag nem is kerül feldolgo-
zásra. Hiszen sok üzem az idők során megszűnt. A húszas években -különösen a gép-
iparban és a malomiparban több nagy vállalat bezárta kapuit, összehasonlí thatat lanul 
más gazdasági környezetben, különösen az 1962—1963-ban végrehajtot t nagyvállalat-
képzési kampány során szintén számos nagy múl tú gyár el tűnt mint önálló egység. 
Ezek története az üzemtörténet-írás jelenlegi szervezeti ál lapotának konzerválódása 
esetén egyszer s mindenkorra megíratlan marad. A megoldás út ja üzemtörténeti kuta-
tóbázis kialakítása, ami — a második nemzetközi üzemtörténeti konferencián e lhang-
zott beszámolók tanúsága szerint — néhány szocialista országban már megvalósult. 
E tudományág további fejlődésének biztosítása hazánkban nemcsak a munkásmozga-
lom történetével foglalkozó kutatók és intézmények ügye, hanem mindazoké, akik 
érdekeltek a magyar munkásosztály múl t jának és jelenének sokoldalú megismerésében. 
d) A szocialista közösségi tudat erősítése 

Társadalmunk továbbfejlődésének egyik kulcskérdése a szocialista közösségi tudat 
erősítése. Az üzemtörténet gyakorlatilag és sokoldalúan tudja bizonyítani, hogy a 
dolgozó nemzedékek alkotó tevékenysége végtelen és elszakíthatatlan láncolatot alkot. 
Az emberek gondolatvilága számos történeti elemet tartalmaz. Ezek racionálisan és 
érzelmileg hozzákapcsolják őket állampolgárként a nemzethez, lakosként a település-
hez, dolgozóként pedig a munkahelyhez. Az országhatáron túl is ismert márikanév, a 
fejlett műszaki színvonal, a nevezetes és különleges gyártmányok, a ikiváló szakembe-
rek, a gyár politikai súlya és szerepe a környezetében, társadalmi és kul turál is 

kisugárzása mind okot s motívumot ad a közösség vállalására, ami egyúttal a r r a is 
ösztönöz, hogy az egyén a maga lehetőségeivei-képességeivel hozzájáruljon a tör té-
nelmi örökség gazdagításához. A mai generációnak tudnia kell, hogy örököl, s egy-
szersmind hagyományoz is, átveszi és teremti a tradíciókat. 

e) A szocialista hazafiság tartalmának gazdagítása 
Korunkban még gyakori a hazafiság egyoldalú, korszerűtlen értelmezése, amely 

csak az irodalmi, művészeti, sportbéli stb. teljesítményeket tekinti a hazafias büszke-
ség indokának. Holott a lépéstartás a gazdasági-műszaki haladással, a termelőerők 
történelmünkben páratlan ü temű fejlődése, a korszerűség növekvő követelményeihez 
való alkalmazkodás — népünk olyan képességeit bizonyítják, amelyek értékelése szer-
ves része kell, hogy legyen a korszerű hazafiságtudatnak. A hazaszeretet csupán pasz-
szív érzelem és csupán szólam marad, ha nem kötődik konkrét teljesítményekhez és 
konkrét feladatokhoz, ha nem késztet tettekre. Korunkban a becsületes, lelkiismere-
tes munka a szocialista hazához való viszony kifejezésének legközvetlenebb eszköze, 
a hazafias tették első számú területe pedig a munkahely. Az üzemtörténet ebben 
az összefüggésében fel tárja, hogy a hazafiság, a forradalmiság ma nem barikádharcot, 
mártíromságot jelent, hanem a szocialista hétköznapok tetteit, a sokszor nagy aka ra t -
erőt, figyelmet, pontosságot kívánó munkát, a szocialista építést. Az eredmények é r -
zékletes ábrázolása bizonyíthat ja: a termelés, a felelősséggel elvégzett munika segíti 
szocialista hazánk felvirágoztatását és az egyéni életcélok megvalósulását. Így talál-
kozik az egyéni érdek és a társadalmi érdek is a jól elvégzett munkában. 
f ) Hazafiság és lokálpatriotizmus 

Az üzem történetének, min t a haza egy kisebb, alkotó közössége történetének a 
bemutatása kifejleszti az egészséges lokálpatriotizmust. A csoportérdekek nem he-
lyezhetők az össanemzeti teljesítmény méltatása elé, de reális, kiegyensúlyozott áb rá -
zolásuk nélkülözhetetlen erőforrása a munkahelyhez fűződő érzelmi kapcsolatok fe j -
lesztésének is. A nemzet haladása nem pusztán a helyi eredményék összege, nemcsak 
mennyiségileg több, hanem minőségileg is más. Mégis, a helyi fejlődés ismerete az 
országos haladás áttekintésének és megbecsülésének nélkülözhetetlen alkotóeleme. 
A lokálpatriotizmus és a szocialista hazafiság tehát nem ellentétes, hanem egymást 
szükségképpen kiegészítő fogalmak. A helyzet tehát nem az, hogy hazafiság vagy 
lokálpatriotizmus, hanem hazafiság és lokálpatriotizmus. 
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A magyarországi szocialista gazdasági tevékenység beilleszkedik a testvéri orszá-
gok közösségének együttes munkájába . A hatalmas ú j létesítmények a barát i országok, 
mindenekelőtt a Szovjetunió együttműködésével jöttek létre. Ma már azonban, a ré-
gebben működő gyárak, vállalatok is tapasztalták mindennapos munká jukban — 
kezdve a nyersanyag-ellátástól a piaci értékesítésig —, hogy részesei a szocialista 
világgazdaságnak. Az üzemtörtónet fe l t á rha t j a és tudatosí that ja ezeket a valós össze-
függéseket. A helyzet tehát nem csupán az, hogy lokálpatriotizmus vagy internaciona-
lizmus, hanem: lokálpatriotizmus és 'hazafiság és internacionalizmus. 

2. Az iizemíörténet és a munkásosztály története 

a) A jelen és a múlt 
A marxisták azoknak a szemével nézik a világ történelmeit, akik azt fo rmál ják : 

a dolgozó emberek szemével. Misztikum helyett tudatosságra, kiszolgáltatottság he-
lyett politikai aktivi tásra t a r t j ák méltónak a dolgozó embert , akinek érdekében és 
akivel tervezik és épít ik a jövőt. De ahhoz, hogy a máit formáljuk, és a holnapot ala-
kítsuk, elengedhetetlen a hozzá vezető út, a múlt, a tegnap ismerete és megértése, a 
történelmi tapasztalatok felhasználása. Az üzemek életében is összekapcsolódik a „tör-
téneti" és az „aktuális", és nem is csupán abban az általános értelemben, hogy min-
den történetinek lehet mondanivalója a ma számára. A gyárak sorában a folytonos-
ság, előzményük, történeti múl t juk m u n k á j u k lényegéhez tartozik. Nincs olyan kor-
szaka történeti, múltbeli létüknék, amely ne épített volna a termelés gépezetébe fo-
gaskerekeket, olyanokat, amelyeket az üzemek egy része ma is forgat. 
b) Az üzemtörténet és a munkásosztály 

A munkásosztály az üzemekben alakult ki és egész fejlődése az üzemeikhez kap-
csolódik. Az üzemtörténetnek tehát az üzemek múl t j á t vizsgálva kitűnő lehetősége 
van a munkásosztály keletkezésének, s t ruktúrá ja kialakulásának, szervezkedésének 
megvilágítására, valamint azoknak az összeütközéseknek ábrázolására, amelyek az 
osztályharc folyamatában az egyik legfontosabb ütközési szakaszon: az üzemekben 
zajlottak le. A munkásosztály történelmi hivatásának első felvonása, hogy sokévtiae-
des előkészítő harcok u tán megdönti a kapitalizmust. 

E hivatás kiteljesedése a szocialista társadalmi eszmék megvalósítása. Ennek döntő 
faktora a munkásság. S éppen ez vezető szerepének elsődleges forrása. Az üzemtörté-
net fe l tá r ja ennek a for rásnak aiz érvényesülését a munkához való ú j viszony és ennek 
egyik legfőbb kifejezője: a munkaverseny fejlődésének, formái változásának és ta r -
talmi gazdagodásának elemzésével. Egyúttal annak vizsgálatával, ami a szocialista 
ember nevelésének 'másik legfontosobb motívuma: a munkahelyhez való ú j viszony 
kialakulása, a szocialista termelő kollektívák kiépítésének a folyamata. 
c) A gyár és a dolgozó ember 

A gyár — gazdasági egység; te rmékek előállításának, tehát technikai e l járások-
nak, műszaki folyamatoknak a színhelye; s mindezt emberek tevékenysége hozza 
mozgásba, viszonyuk, konfliktusaik töltik meg nap nap u tán élettel. Az üzemtörté-
netnek ezért alapvető feladata, hogy bemutassa az adott üzemben jelenlevő termelő-
erő legfontosabb alkotóelemét: a dolgozó embert, egységben szemlélve tegnapi osz-
tályharcait és mai építőmunkáját. A kapitalizmus korában a proletár, mint dolgozó 
a gyárban élt, s naponta — ösztönösen vagy tudatosan — osztályharcban állt. A szo-
cializmus megvalósításánok idején a munkás elsődlegesen az üzemében kapcsolódik 
be aktív közreműködőként az ú j társadalom anyagi a lapja i t és szellemi-erkölcsi arcu-
latát kialakító tevékenységbe. Az üzemtörténet és a munkásmozgalom-történet tárgya 
ezért feltételezi egymást, kapcsolatuk nem egyszerűen kölcsönhatások, korrelációs 
jelenségek sora, hanem a társadalom létfenntartását biztosító termelésből következő 
objektív összefüggés. 
d) A gyár és a mozgalom 

A munkásmozgalom bonyolult, sokszínű történelmi jelenség. Társadalmi, gazda-
sági, politikai, ideológiai, kulturális, szociális lét és aktivitási formák együttesen élnek 
benne, de nem párhuzamosan, elkülönülten, hanem szövevényes alá- és fölérendelt-
ségi hálózatban rendeződve, állandó kölcsönhatásban. A történész teendője, hogy az 
összefüggéseket és hatásokat a valósághoz híven rekonstruálja, tehát a mozgalmat a 
maga összetett voltában ábrázolja. Lényeges követelmény a munkásság történetének 
fel tárása: toborzódásának forrásai, létszáma, összetételének fejlődése szakképzettség, 
nem és kor, anyagi ós kulturális rétegződés, s a politikai öntudat foka szerint. Külö-
nösen fontos az egyes kategóriák anyagi helyzetének vizsgálata: voltak-e a gyárban 
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kiemelkedően jól, avagy az átlagosnál alacsonyabban fizsetött mumíkások, mi ennek a 
speciális oka, hogyan hatottak a bérezési különbségiek a különböző csoportok szerve-
zettségére, radikal izmusára stb. Figyelemre méltóak a munkás- és alkalmazotti cso-
portok között 'kialakult kapcsolatok, illetve érdekellentétek, amelyek a gyárakban 
jelentősen befolyásolták a bénmozgalmak eredményességét. Egy-egy üzem keretei kö-
zött — a kapitalista időszakot tekintve — mód nyiük — ha igen fáradságos kutató-
munka árán is — a munkásság életmódjának, tudati helyzetének vizsgalatára is. 
Fontos összefüggések állapíthatók meg a munkakörülmények, valamint a munkások 
szemléletének, kul turál is színvonalának alakulása között. 
e) Az üzemi szervezkedés 

A magyar munkásmozgalom kapitalizmuskori fejlődésének fontos sajátossága, 
hogy a mozgalmi élet kerete nem az üzem, hanem a szajkszervezet volt. A szakszerve-
zetek pedig szakmák szerint tagolódtak, és a hovatartozást meghatározó tényező a 
szakmai elhelyezkedés. Ezért a bérmozgalmak, sztrájkoik, valamint a mozgalmi élet 
egyéb területeinek felkutatása és ábrázolása üzemi szinten számos nehézségbe ütközik, 
de nélkülözhetetlen része a munkásmozgalom-történet írásnak. Aninak ellenére 
ugyanis, hogy a szakszervezetek nem hozhattak létre üzemi alapszervezeteket, s üzemi 
tevékenységük elvileg tilos volt, illetve a többé kevésbé tolerált bizalmi rendszerre 
korlátozódott, a szakszervezetek, a szociáldemokrata p á r t és az illegális kommunista 
pár t befolyása ós közvetlen üzemi tevékenysége sem elhanyagolható. 
í) Az üzemi munkásság és az országos akciók 

Bonyolult feladat, miként ábrázol ja az üzemttörténiész az adott gyár munkásságá-
nak részvételét az országos jelentőségű demonstrációkban, forradalmi megmozdulá-
sokban. Izgalmas és az összkép megrajzolásához nélkülözhetetlen m u n k a az olyan 
események, mint az első május elsejék, az 1905—1906-os fellendülés, az 1912-es vér-
vörös csütörtök, az 1918-as őszirózsás forradalom, 1919. március 21., az 1930. szeptem-
ber 1-i demonstráció és sok más akció üzemi vonatkozásainak felkutatása, méltó 
ábrázolása, hiszen aligha van olyan budapesti vagy nagyobb vidéki városban levő 
gyár, amelynek dolgozói ne vettek volna bennük cselekvően részt. 

Mi sem áll tőlünk távolabb, min t hogy a szerzőktől a munkásmozgalom utólagos 
„megteremtését" 'kívánjuk olyan üzemek vonatkozásában is, ahol az nem alakult ki. 
De rendkívül érdekes eredményekre vezet annak vizsgálata is, miért szorultak egyes 
üzemek az osztályharc perifériájára. Ez nem valamiféle „szégyenfolt", hanem az ob-
jektív és szubjektív körülmények eredője. 
g) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a magyar üzemek 

Köztudott, hogy a NOSZF az adott történelmi körülményekkel összefüggésben 
közvetlen erjesztő hatást gyakorolt az egész magyar társadalmi életre. A forradalmi 
és forradalmasod© munkásmozgalomban ez a hatás — egyebek között — abban is 
megnyilvánult, hogy ugrásszerűen megnövekedett az a szerep, amelyet az üzemi 
munkásság töltött be az összmozgalomban. Gondoljunk a r r a a forradalmi csoportra, 
amelyet a baloldali üzemi bizalmiak csoportja néven szoktunk emlegetni, a r ra a szer-
vező és agitációs tevékenységre, amelyet a bizalmiak a munkásmozgalom hivatalosan 
szűkre szabott 'kereteitől egyre inkább függetlenkedve végeztek, az ál taluk üzemi 
és üzemközi méretekben vezetett gazdasági és politikai akciókra, részvételükre a for-
radalmi élcsapat, a KMP létrehozásában. Gondoljunk az üzemi tanácsok forradalmi 
m u n k á j á r a a magyar polgári demokrat ikus köztársaságban, majd az üzemi munkás-
ság termelési, igazgatási szerepére a Tanácsköztársaságban és ar ra a történelmi tettre, 
hogy ez a munkásság üzemi zászlóaljak létrehozásával, vérhullaj tásával védelmezte a 
magyar proletárok hatalmát . Mindennek az egyes üzemek történetében a maga konk-
rét megvalósulásában feldolgozásra kell kerülnie. 
h) Az ellenhatások problematikája 

A tőkés viszonyok egy fontos problémakörére visszatérve nem hagyhat juk figyel-
men kívül, hogy az imperializmus korszakában, s főként az első világháború idő-
szakától kezdődően mind erőteljesebb és hatékonyabb az állami beavatkozás a gazda-
sági életbe. A burzsoá állam igyekezett érvényesíteni akara tá t a termelés és elosztás 
irányításán kívül a bérezéssel, a munkaidővel és a munkakörülményékkel kapcsolatos 
kérdésekben, a maga kezébe kívánta venni a tőkések éa munkások viszonyának sza-
bályozását. A munkásmozgalom-kutatás ezért nem nélkülözheti az üzemekre vonat-
kozó adatokat az á l lami beavatkozás érvényesülése tekintetében. 

A munkásosztály szervezettségének erősödése a tőkéseket is egységes munkáltatói 
szervezetek létrehozására késztette a századélőn. A gyáriparban különösen a GYOSZ 
és a VGOE (Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesülete) törekedett dikta-
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tórikus hatalomra időnként az állammal együttműködve, időnként pedig azzal is 
vetélkedve. A munkáltató szervezeteknek a vállalatok munkáspol i t ikájára gyakorolt 
hatását szintén az üzemtörténeti feldolgozásnak kell tisztáznia. Az üzemtörténet-írás-
nak fel kell tárruia az állam, a munkáltatói szervezetek és az általuk istápolt ál-mun-
kásszervezetek befolyását az üzemi munkásság életére, tudatára, 'kultúrájára, mozgal-
maira. 
i) Az üzemi munkásmozgalom a népi demokráciában 

A felszabadulás után a tulajdonviszonyok megváltozásának eredményeként for-
radalmi átalakulás következett be a munkásosztály létében. Az üzemtörténészek 
figyelme elsősorban a szociológiailag értékelhető ú j jelenségekre összpontosulhat: 
a munkásosztály átrétegződésére, létszáma ugrásszerű gyarapodásának és a munkás-
ság legöntudattosabb, legaktívabb rétege kiáramlásának következményeire. 

A munkásmozgalom fogalmához helytelenül tapad a létét kizárólag a szocialista 
forradalom előtti időszakra elismerő értelmezés. A proletariátus a szocialista tá rsa-
dalom felépítése során a párt vezetésével szervezett keretek között, t e rmelőmunkájá-
val és közéleti tevékenységével egyaránt aktívan politizál küldetésének teljesítése é r -
dekében. Ezért mind a tudományos igényű valóságfeltárás, mind az üzemtörténeti 
művek szerepe a közösség szocialista tudatának kialakításában szükségessé teszi, hogy 
a tanulmányok részletesen foglalkozzanak az MKP, az. SZDP, az üzemi bizottságok 
és a szakszervezetek megerősödésével, a tőkések elleni küzdelmével, ismertessék a 
munkásegység létrejöttét) az 1950 és 1956 közötti ellentmondásos fejlődés hatását az 
üzem politikai életére. Nem hagyhatók figyelmen kívül, hogyan alakultak ki 1957 
után az MSZMP irányító szerepének ú j vonásai, a szocialista munkavereny ú j formál, 
miként fejlődtek a tömegszervezetek, milyen szerepet töltenek be az üzemek a m u n -
kások művelődésében, tudati színvonalának emelésében. 
j) Az üzemi környezet formáló hatása 

Az üzem mint termelési-társadalmi egység nemcsak munkahelyként érvénye-
sül a munkásosztály és mozgalom fejlődésében. A korszerű üzemtörténeti kutatás fi-
gyelme kiterjed a vállalat környezetre gyakorolt hatására, hiszen egy-egy üzem léte 
gyakran egész körzetek fejlődéséit meghatározza. A gyárak kialakulása megváltoztat-
ja a vidék jellegét, módosítja továbbá a demográfiai-társadalmi viszonyokat is. Az 
ú jonnan létrejövő üzem szinte mágnesként vonizza magához a környező lakosságot, 
amely egyrészt munkaalkalmat keres, másrészt jobb, fej let tebb életviszonyokat. A 
társadalmi-termelési fejlődés okozta munkaerőmozgás, a termelés koncepciója nyo-
mán igen gyakran ú j település jön létre, vagy a régi helység arculata szinte a fe l -
ismerhetetlenségig megváltozik. Módosul egyúttal a lakosság szociális és foglalko-
zási összetétele is. A korábban falusi lakosság a modern ipari termelés döntő ténye-
zőjévé, a terület jellegének legsajátosabb hordozójává válik. Ily módon gyarapodik 
a munkásosztály és természetesen az adott környezetben a gyár működése révén ú j 
társadalmi-politikai erőként lép fel. Minden üzem olyan hely, ahol a közvetlen kö r -
nyék és a távolabbi vidékek lakosságából formálódik a munkásság. A gyárban dol-
gozó öntudatra ébred, s politikai és osztálytudatát lakóhelyére is magával viszi. Igaz, 
ez fordítva is érvényesül: az ú j munkás lakóhelyének bizonyos nézeteit átviszi az 
üzembe, s így minden ember egyúttal az üzem politikai arculatának és helyzetének 
alakulását is befolyásolja. Így válik az üzem és környékének kölcsönhaitása az üzem-
történet, másfelől pedig a helytörténet tárgyává. 

3. Műfaji, módszertani kérdések 
a) Műfaji sokféleség 

Az üzemtörténetírás társadalmi mozgalommá fejleszthető, de ez semmiképpen nem 
jelentheti a dilettantizmus és a grafománia (öncélú írásvágy) szabad térhódítását. 
Változatos műfa j i színkép alakulhat ki, azonban minden formától számon kérhető a 
tudományosság alapvető szabályainak, eljárási módjainak a megtartása. Gyakorlati-
lag a tények és adatok pontos rögzítése; az események valósághű, ponltos leírása; az 
üzem életében bekövetkezett fejlemények, változások okainak sokoldalú, körültekin-
tő feltárása; valamennyi feljegyzésre kerülit a d a t forrásának, lelőhelyének rögzítése, 
megörökítése. Nem csekély követelmény ez, de megfelelő felkészültséggel, hivatás- és 
felelősségtudattal megoldható. A honismereti mozgalmán beiüil az üzemtörténettel 
való foglalkozás legcélszerűbb m ó d j a : üzemi krónika készítése, történeti emlékek 
gyűjtése, ismeretek terjesztése üzemetörténeti k lub vagy szakkör keretében. 

Az átfogó feldolgozás természetesen történész szakismeretet is kíván. Ezen a 
szinten már szükséges egyfelől az országos gazdaság-, társadalom-, munkásmozgalom-
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történet ismerete, a monográfia készítéséhez pedig elengedhetetlen a források elem-
zésében, értékelésében, az összefüggő történjeti folyamat feltárásában, szerkesztésé-
ben, az anyag elrendezésében való jártasság. 
b) Az üzemi krónikák 

Üzemi krónika az a naplószerűen vezetett, folyamatosan készülő mű, amely rend-
szeres időközönként rögzíti az üzem életének eseményeit minden területen. 

Az üzemi krónika különösen olyain tárgykörök esetében hézagpótló forrás, ame-
lyeket a vállalat iratanyaga nem örökített meg. De megnő az értéke akkor is, ha 
a történelmi sorsfordulók alkalmával az üzemek működésében zavarok történtek, 
mint 1944—45-ben, a felszabadulás idején, vagy az 1956-os ellenforradalom kapcsán. 
A krónika fontos részei a hozzácsatolt fényképek, újságcikkek és levelek. A krónika 
— mint üzemtörténeti m ű f a j — a felszabadulást megelőző korszakokban, társadalmi 
formákban sem volt ismeretlen az ipari üzemekben. Hasonló rendkívül értékes napi 
feljegyzések készültek néhány nagyüzemünkben a felszabadulást követő hónapok-
ban. Az ilyen krónika az üzemtörténész számára felbecsülhetetlen forrásértéket je-
lenít, különösen abban az esetben, ha az iEető vállalatnak még a szöveges mérlegbe-
számolói sem állnak mindig hiánytalanul rendelkezésre. 
c) A krónikaírás megszervezése 

Az üzemi krónikaírás azonban csak akkor válik rendszeressé és általánossá, ha 
van gazdája. (A Német Demokratikus Köztársaságban az üzemi levéltáros a krónika-
író.) Nálunk lehetne gondolni olyan megoldásra, hogy az üzemi krónika leírására a 
vállalati KISZ-szervezet vagy a szakszervezeti bizottság kap jon megbízást. Óvakodni 
kell a „lakkozástól", csak a kedvező fejlemények, sikerek, örömünnepek megörökí-
tésétől. Ha csak ezeket tartalmazza, elveszíti értékét, s így még az eredmények sem 
találnak kellő hitelre. A balsikerek éppen úgy hozzátartoznak a fejlődéshez, mint a 
diadalok, együttesen tar talmazzák a közösség munkájának, életének valódi színeit, 
színárnyalatait , lényegét. 
d) A tárgyi emlékek, visszaemlékezések 

Sok dolgozót lehet érdekelt té tenni az üzemjtörténettel való foglalkozásban, a 
gyűj tőmunka megszervezésében. Célsizerű és érdemes gyűjteni az ipartörténeti je-
lentőségű, már nem használt gépeket, illetve nagyobb gépek lényeges alkatrészeit, a 
gépek adata i t ; szerszámokat, fényképeket, telep- és helyszínrajzokat, reklámanyago-
kat, címkéket, jelvényeket, a gyárra, az iparágra vonatkozó sajtóanyagot. Igen gyü-
mölcsöző lehet a forrástermelés egy sajátos fo rmája : in te r júk készítése keresztmet-
szetszerűen egy-egy adott időszakban a gyár vezetőivel és dolgozóival vagy az üzem 
életének egy különösen fontos fordulópontján. Közöttünk élnek az idős „szakik" is, 
akik szívesen adnak másutt gyakran már fel nem lelhető adaltokat, mozzanatokat 
tartalmazó visszaemlékezést a gyár életének korábbi szakaszairól. 
e) A felhasználás 

Az üzem történetéről összegyűjtött, gyakran igen nagy nevelő értékű anyag fel-
használásának nem egyetlen fo rmája az írásbeli publikáció. Kiállítás, szabadegyetem, 
munkásakadémia, vagy akár kötetlen beszélgetés, szeminárium szintén igen a lkal-
mas formái a termelő közösség fejlődósének történeti módszerű áttekintésére, be-
mutatására. 

4. A források 

Az üzemtörtónet alapvető forrásanyagát a vállalatok ügyvitele során keletkezett 
iratok jelentik, amelyek az állami és más levéltárakban, a gyár, az üzem igazgató-
sági, pár t - és szakszervezeti i rat táraiban találhatók. 

Az üzemtörténet szocialista korszakára vonatkozó források egyik fontos csoport-
ját a lkot ják az MSZMP helyi (fővárosi és megyei) archívumaiban őrzött iratok. E 
források legtöbbször kiegészítik a más forrásőrző helyeken található iratokat, de sok 
esetben az üzemtörténetírás elsődleges forrásaivá válhatnak. Az üzemtörténet-írás 
szempontjából fontosak a szakszervezetei iratok. 

A szocialista brigád naplók forrásértékét is nagyra becsüljük. Felhasználásuk — 
könnyű hozzáférhetőségük mia t t is — igen fontos az üzemtörténet írója számára, s 
forrásszint jük miatt (szükségképpen kisebb közösségekről van szó) igen sok és sok-
rétű „színező" anyagot is szolgáltathatnak. Felhasználásuk hozzájárul az olyannyira 
szükséges komplex kutatási módszer minél jobb alkalmazásához is. 

Az üzemi évkönyvek sokfélék és soWéle módon készülnek. Módszertanuk ki-
munkálására most történnek kezdeményezések a Magyar Történelmi Társulat Üzem-
történeti Szekciója, a Hazafias Népfront és a SZOT kezdeményezésére. A megfelelő 
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módon készült üzemi évkönyvek természetesen jelentős forrásértéket képviselnek. Ki 
kell emelni azt a fontos tényt, hogy mind a szocialistabrigád-naplók, mind az — em-
lített t ípusú — üzemi évkönyvek a szocialista üzemtörténet-írás új, csak a közelmúlt-
ban keletkezett — de egyre gyarapodóbb, s egyre általánosabbá váló — forrásai. Jól 
hasznosíthatók még az üzemi újságok, szemlék, értesítők, valamint prospektusok, ár-
jegyzékek, gyártmánykatalógusok. A források kérdése olyan területe az üzemtörténet-
írásnak, amely külön, önálló elemzést igényelne. 

5. Néhány időszerű feladat 

Konkrét témajavaslatokat arra vonatkozólag, hogy mely üziemek történetét, mi-
lyen üzemtörténeti t émákat kelleme elsősorban kutatni, aligha szükséges tenni. De 
külön fel lehet hívni a figyelmet az üzemek felszabadulás utáni — azon belül: az ál-
lamosítások utáni — történetének a környezettel való együttes vizsgálatára, a mun-
kásegység, az egységes munkáspárt létrejötte üzemi történetek megörökítése, amely-
nek 1978-ban lesz a 30. évfordulója. Fontos — és az eddigi munkák temat ikájá t bő-
vótő — feladat lenne a tömegszervezetek, a tömegmozgalmak üzemi története feldol-
gozásának napirendre tűzése, közöttük a Népfront története, amelyhez ki tűnő segít-
ségül szolgálhat a hazai mépfronítmozgalom történetéről megjelent kétkötetes forrás-
gyűjtemény. A közelgő 1918-as és 1919-es évfordulók kapcsán a polgári demokrati-
kus forradalom, a KMP megalakulása és a Tanácsköztársaság alatti események szem-
szögéből is kell és érdemes vizsgálni az üzemek történetét. Végezetül pedig: az üzem-
történet nemcsak és nem kizárólag az ipari üzemek, hanem a legkülönbözőbb vállala-
tok, s ezek között nem utolsósorban a mezőgazdasági üzemek, mindenekelőtt a ter-
melőszövetkezetek történetének a feltárását is jelenti. 

Az üzemek történetének kutatása széles körű mozgalommá fejleszthető. Dolgo-
zók, műszaki és gazdasági vezetők, pártmunkások, történészek munkaközösségei ala-
kultak k i már eddig is és jönnek létre a jövőben. Hiszen egy üzem bonyolult világ, 
amelynek megismeréséhez és pontos leírásához szerteágazó, nagy mennyiségű isme-
rettömeget kell felhalmozni, s ez csak a dolgozók alkotó együttműködésével lehet-
séges. 

Dr. Sipos Péter: 

Az üzemtörténeti irodalom honismereti tapasztalatai 

Noha a honismereti mozgalomban az üzem-
történet művelésének alapvető fo rmája első-
sorban a krónika és az évkönyv, úgy vélem, 
tálán mégis érdemes összegezni a ma már 
mintegy 10Ü—120-ra tehető könyvészeti anyag 
néhány tanulságát. A jelentős eredmények és 
a nemkülönben számottevő fogyatékosságok 
áttekintése társadalmi és módszertani szem-
pontból egyaránt hasznosítható. 

Az üzemtörténet fogalmát szélesen értel-
mezzük. Nem csupán a gyárak, az ipari ter-
melőegységek fejlődésének vizsgálatát sorol-
juk ebbe a tárgykörbe. Ide tartozik a mező-
gazdasági termelőszövetkezetek, az állami 
gazdaságok, valamint a közlekedési, kereske-
delmi vállalatok, a bankok és a biztosító in-
tézetek története is. Műfaj i szempontból szin-
tén változatos a termés. Igen gyakori, hogy 
egy-egy kiadvány címében ugyan üzemtörté-
netet ígér, de voltaképpen reklámkiadvány-
ról, vagy történeti adatokkal színezett gyárt-
mánykatalőgusról van szó. 

Két betegség burjánzott el ál talában a 
helytörténet, s ezen belül is az üzemtör-
ténet terén: a „jubileológia" és az „albumo-
lógia". Az előbbi azt jelenti, hogy a vál-
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