
A Veszprémi Üzemtörténeti Klub munkájáról 

A Szakszervezetek Megyei Tanácsának Kisfaludy Művelődési Házában működő 
Üzemtörténeti Klub az 1972-es év végén megtartott I. Veszprém megyei Üzemtörté-
neti Konferencia hatására jött létre, azzal a céllal, hogy összefogja a megyében 
üzemtörténetírással foglalkozókat és segítséget, szakmai támogatást adjon munká-
jukhoz. Ennek a törekvésnek, valamint az üzemtörténetírók, illetve az üzemtörténet 
iránt érdeklődők aktivitásának és tevékenységének köszönhető, hogy ma viszonylag 
jól működő, s köreit egyre szélesítő Üzemtörténeti Klub munkájáról számolhatok be. 

A Klub a Művelődési Ház meghatározott termében, minden hónap utolsó csü-
törtökén, 13 órai kezdettel tar t ja foglalkozásait, amelyek meghatározott program 
szerint zajlanak le. A programot úgy állítottuk össze, hogy az üzemtörténetírással 
foglalkozók minden rétege — a kezdők, az aktív kutatók, valamint az érdeklődők 
is — hasznos támogatást kaphassanak. A foglalkozások első részében hangzanak el a 
különböző témaköröket felölelő előadások, ezeket az adott téma legjobb ismerői 
tar t ják. 

1973. január 25-én „Az üzemtörténetírás helye a tudományok rendszerében" 
címmel dr. Vörös Károly, a MTA Történettudományi Intézetének munkatársa adott 
elő. Februárban „Az üzemtörténetírás tárgya és módszere" témakörben dr. Sárközi 
Zoltán kandidátus, márciusban „Az üzemtörténetírás forrásai" címmel dr. Jenei 
Károly, a Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának elnöke, április-
ban pedig „Az üzemtörténetírás forrásai 1945 után" címmel Koroknál Ákos, az 
Országos Levéltár tudományos munkatársa tartott előadást. Jómagam ugyan csak 
1973. áprilisában kapcsolódtam a munkába — az Üzemtörténeti Klub vezetőjeként 
—, de tudom, hogy az év első három hónapjában tartott foglalkozások is igen hasz-
nosak voltak, hiszen az üzemtörténettel csak akkor ismerkedő klubtagjaink nagy 
részére ösztönzően hatott az üzemtörténetírás tárgyának, módszerének és forrásai-
nak ismerése. 

Ezt követően olyan előadásokra és foglalkozásokra került sor, amelyek az üze-
mek és a munkásmozgalom, az üzemek és a környezet szempontjából világították 
meg az üzemtörténetírás jelentőségét. 

Sípos Péter kandidátus, a Párttörténeti Intézet munkatársa beszélt a munkás-
mozgalom ós üzemtörténetírás kapcsolatáról. Az elméleti foglalkozásokat jól ki-
egészítette az ajkai Bányászati Múzeumba tett látogatás, amelyet Ruzsinszky István 
főmérnök segítségével és vezetésével bonyolítottunk le. A Bányászati Múzeum meg-
tekintése nemcsak azoknak volt tanulságos, akik bányatörténettel foglalkoznak, a 
kiállított dokumentumanyag között még a vendéglátás történetével foglalkozó ku-
tatónk is talált megfelelő anyagot. Szeptemberben Pera Ferenc, balinkai bányaigaz-
gató közreműködésével kezdtük meg az 1973—74-es évad első foglalkozását „Az 
üzemek hatása a tá j ra és környezetre" címmel. Októberben Kovács János, volt 
székesfehérvári muzeológus, a bauxitbányászat és az alumíniumgyártás témakörének 
szakértője beszélt a bauxitbányászat technikatörténetéről. Novemberben Puskás Vil-
mos nyugalmazott agrármérnök Mosonmagyaróvárról jött el hozzánk, hogy beszéljen 
az üzemi krónikáról és a krónikaírásról. Decemberben a kutatók saját munkájukról 
számoltak be, majd januárban ismét előadás következett, amelyet Szabadvári Ferenc 
műegyetemi tanár tartott a vegyipar technikatörténetéről. Terveink szerint a követ-
kező hónapokban a Bakony mangánérc bányászatáról, a szénbányászat technika-
történetéről, az üveg és a kerámia technikatörténetéről, a szociológia és az üzemtörté-
netírás viszonyáról, a céh és kézműipar kutatásról, valamint kapitalista vállalati for-
mákról és szervezetekről lesz szó. 

Az SZMT könyvtárában külön gyűjtik az üzemtörténeti szakirodalmat, amely 
egyre bővül s minden kutató számára hozzáférhető, legyen az üzemi újság", vállalati 
évkönyv, vagy üzem- illetve vállalattörténeti munka. Ez év májusától kezdve minden 
klubtagunknak bibliográfiát küldünk, ilymódon tájékoztatjuk őket a legújabban 
megjelent művekről. Ebbe a munkába bevontuk a Megyei Könyvtárat is. A kutatók 
a Kisfaludy Művelődési Ház technikai felszerelését is használhatják, több fényké-
pezőgép, magnó, diavetítő, írógép áll a tagok rendelkezésére. 

A kutatómunka sok kiadással jár, főleg azoknak, akik a témájukhoz szükséges 
anyagot csak Veszprém megyén kívül találják meg. A Megyei Levéltár segítségével 
megteremtettük az anyagkölcsönzés lehetőségét, a SZMT ebben is messzemenőkig tá-
mogatja a kutatókat. Az adott lehetőségeket egy kis leleményességgel más területe-
ken is a szolgálatunkba állíthatjuk. Elsősorban a fotózásra gondolok: össze lehetne 
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hangolni a Fotóklub és az Üzemtörténeti Klub tagjainak munkáját úgy, hogy a 
fotósok vállalnák a negatívok előhívását. 

A tagok az előadások anyagát hasznosságuk folytán szeretnék gépelt példányok-
ban látni, hogy azok hozzáférhetőek legyenek, ha szükség van rájuk. A Művelődési 
Ház magára vállalta az előadások szövegeinek legépelését. Nyugdíjas tagjainknak az 
SZMT megtéríti az útiköltséget. A klubtagoknak lehetőségük van, hogy részt vegye-
nek a szakmai konferenciákon. Legutóbb a nagykanizsai üzemtörténeti konferencia 
meghívottai voltunk. Kapcsolatban állunk a Magyar Történelmi Társulat Üzemtörté-
neti Szekciójával is, amely figyelemmel kíséri munkánkat. 
van róla, hogy Csehszlovákia több városában is működnek ilyen jellegű klubok. 

A klub tevékenységének történetéhez tartozik az is. hogy 1973. januárjában 30 
fővel indultunk, s a foglalkozásokon résztvevők száma ma átlagban 15 főre tehető. 
Tehát a kezdeti nagy fellendülés után visszaesést tapasztalhattunk, s ennek külön-
féle okai vannak. Egyrészt feltételezhető, hogy a delegáltak egy részének érdeklődése 
nem egyezett a klub munkájával, másrészt pedig az üzemektől nem kaptak meg-
felelő támogatást. Az előbbi olyan tény, amelyet tudomásul kell venni, hiszen senkit 
sem lehet üzemtörténetírásra kényszeríteni. Az utóbbi esetben pedig az üzemek és 
vezetőik felelőssége merül fel. E téren a személyek körültekintőbb kiválasztása, 
valamint az üzemek részéről megnyilvánuló nagyobb anyagi és erkölcsi támogatás 
hozhat megoldást. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha az üzemek igazgatói, 
szakszervezeti vezetői felismerik e munka hasznosságát és szükségességét. 

A mozgalom fellendítése érdekében az SZMT 1974. elején felhívást intézett 
valamennyi megyei üzem, illetve vállalat vezetőjéhez az üzemtörténetírás ügyének 
további elősegítése érdekében. Dicsérettel kell szólnunk azokról az üzemekről, ame-
lyek eredményesen támogatják munkánkat. Itt említem meg a Péti Nitrogénműveket, 
az Ajkai Üveggyárat, az Ajkai Erőművet, az Inotai Erőművet, a Nitrokémiai Ipar-
telepeket, a Veszprémi ÉPGÉP-et, a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gaz-
daságot, az TJzsai Kőbányát, a Padragi Bányát, az Állami Építőipari Vállalatot 
(Veszprém) stb. Remélem, hogy ezek a példák további követőkre találnak. 

Végezetül a klubtagok munkájáról szeretnék beszámolni. Az átlagosan 15 részt-
vevő közül kb. 5—6 olyan tagunk van, akik dolgozataikkal már eddig is szerepeltek 
a pályázatokon, tőlük további művek várhatók. Rajtuk kívül még 2—3 olyan tagunk 
van, akik remélhetően rövid időn belül jelentkeznek üzemtörténeti dolgozatokkal. 
A klubtagok egy része pedig még nem kapcsolódott be teljes aktivitással a mun-
kába, de a klub megismertette és megszerettette velük az üzemtörténetírást és fel-
keltette az érdeklődésüket. 

Az üzemtörténetírók munkája elismerésének legjobb fóruma az évente meghir-
detett pályázat, ahol értékes díjakat nyerhetnek. 1973-ban első díjat nyert Lakö 
István és Tomózer Gyula, harmadik díjat Pinkavölgyi Attila és Móricz István. Szé-
lessy János dicséretben részesült. A pályázatra beküldött dolgozatok száma ugyan 
nem emelkedett jelentősen a korábbiakhoz képest, de reméljük, hogy a lehetőségek 
szélesítése révén tovább erősödik, s a jövőben még eredményesebbé válik ez a 
mozgalom. 

Fodor Zsuzsa 

Kiváló hon ismereti szakkörvezetők jutalmazása 

A Honismereti Híradó 1973. évi 1—2. számában közzétettük az 1972-ben megju-
talmazott kiváló honismereti szakkörvezetők jegyzékét. 1968 óta ugyanis kétévenkint 
jutalmat kapnak azok a középfokú és általános iskolai honismereti szakkörvezető ta-
nárok, akik helytörténeti-munkásmozgalmi, néprajzi-nyelvjárási stb. szakköri tevé-
kenységükkel a szocialista hazafias nevelésben és a tudománysegítő munkában a leg-
kiemelkedőbb eredményt értek el. Most, 1974-ben (immár negyedízben) újból sor 
került a jutalmazásokra. 

A jutalmazó intézmények: a Magyar Tudományos Akadémia I. és II. Osztálya, a 
KISZ Központi Bizottsága, a Magyar Üttörők Országos Elnöksége, a Pedagógusok 
Szakszervezete és az érdekelt minisztériumok. 

A jutalmakat, a Magyar Tudományos Akadémia Képes Termében, 1974. december 
18-án, ünnepélyes keretek között adták át a nyerteseknek. Kecsmár Ilona, a KISZ 
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