
Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

III. évf. 9. szám
2013. szeptember

Kecskés László emlékév Komáromban

Komárom Város Önkormányzata a Kecskés László 
Társaság (  ) kezdeményezésére, a 2013-as www.klt.hu

évet Kecskés László emlékévvé nyilvánította, a 
múzeumalapító helytörténész születésének 100. 
évfordulója alkalmából. Ennek alkalmából 2013. 
szeptember 11-én egy kerekasztal-beszélgetésre került 
sor könyvtárunkban. Meghívott vendégeink voltak: 
Dr. Molnár Attila , Dr. Kálmán Attila,  Mácza Mihály és 
Asbóth Zsolt.

Kecskés László 1973-1995 között 
a Jókai Mór Városi könyvtár 
helyismereti szaktájékoztatójaként 
is tevékenykedett.  Az emlékév 
rendezvényeinek során végig-
járhattuk azokat a helyszíneket, 
amelyek Kecskés László számára 
meghatározóak voltak a városban. 
7-én elindultunk a Vág utcai családi 

ház kertjéből, ahol a családtagok, a város vezetői, 
emlékeztek Komárom helytörténészére, múzeum 
alapítóra, két Komárom díszpolgárára. A Kecskés 
László Társaság elnök asszonya Nemes Andrásné és Dr. 
Molnár Attila polgármester leleplezte az emlékév 
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alkalmából elhelyezett emléktáblát. 
Kecskés László életének másik fontos helyszíne volt a 
Jókai téri református templom, ahol hosszú évekig 
presbiterként, majd a gyülekezet főgondnokaként 
tevékenykedett .  Lélekemelő volt  a hálaadó 
istentisztelet. Máté László esperes úr igehirdetése, 
prédikációja.
A családi ház, a templom, és mintha csak Laci bácsi 
mindennapjait követnénk szeptember 11-én 
felkerestük a múzeumot, hogy ott is emlékezzünk rá. A 

múzeum falán lévő emléktáblánál koszorút helyeztünk 
2el a könyvtár nevében. 

Bizonyára sokszor volt olyan alkalom, hogy a 
múzeumból a könyvtárba vezetett az útja. Mi is ide 
követtük képzeletben, és mint ő is annyiszor megtette, 
beszélgetésre gyűltünk össze. Ő a helytörténet iránt 
érdeklődőkkel beszélgetett Komáromról, mi 
vendégeinkkel róla.
Néhány mondatban bemutatnám Kecskés László 
könyvtári tevékenységét. Az iratok szerint 1973-ban 
könyvtárunk helyismereti szaktanácsadója lett. Mit is 
jelentett ez a munka, amit csaknem negyed századig 
végzett? A helyismereti gyűjtemény minden települési 
könyvtár gyöngyszeme. Gyűjtőkörét tekintve minden 
dokumentumtípust gyűjtünk, feldolgozunk és 
rendelkezésre bocsátunk, amely a település múltjára, 
jelenére vonatkozik. Legyen az a gazdasági élet, a 
turizmus, helyi szerzők munkái a településről készült 
fotók, videofelvételek, aprónyomtatványok, plakátok, 
választási anyagok és még 
sorolhatnám. Ez a gyűj-
temény különbözteti meg a 
könyvtárak tucatjait egymás-
tól, itt lehet egyedülállót 
alkotni, mind a gyűjtés, mind 
a közzététel terén. Ennek 
segítségével lehet feléleszteni 
a lokálpatriotizmust, ez ad 
lehetőséget tudományos 
kutatásra. Ezér t fontos 
minden könyvtárban ennek 
az állományrésznek a kiemelt 
fejlesztése.

Elhangzott: 2013. szeptember 11-én a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban.

http://www.jmvk.hu/
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Kecskés László tanácsokat adott az általános és 
középiskolásoknak, főiskolásoknak, egyetemistáknak 
egy- egy helyismereti témájú dolgozat, pályázat, 
szakdolgozat elkészítéséhez a könyvtár helyismereti 
gyűjteményére alapozva, egyúttal gyarapítva is azt. A 
környékbeli amatőr helytörténeti kutatók is 
rendszeresen felkeresték. Városi pályázatokat 
meghirdető intézmények, iskolák pedagógusai is 
rendszeres látogatói voltak ezeknek a szerdánkénti 
könyvtári alkalmaknak. Bár nyilvántartás nem készült, 
néhány név közülük: Dr. Ferenczy Miklós, Vermes Gábor, 
Érsek János, Palotás Gáspár, Bilkó István, Pásztor István, 
Szentirmai Mária, Rédli Margit, Horsa Istvánné, Számadó 
Emese és még sorolhatnám. Valamennyijük több  
jelentős helytörténeti munkával gazdagította 
gyűjteményünket. Így vált a könyvtár a helyismeret 
terén is a város dolgozószobájává.

Aztán egy idő után jöttek a határon túli régi ismerősök, 
középiskolai tanárok, helytörténeti kutatók. A 
teljesség igénye nélkül néhány név: Oláh György a Selye 
Gimnáziumból, Szénássy Zoltán, Tarics Péter, Mácza 
Mihály. Így lett a könyvtár a határon túli magyarság 
találkozóhelye is. És máig is a felhasználóink 10 %-át a 
határon túli magyarok alkotják. A Selye egyetem 
diákjai középiskolai tanárok, helytörténészek, 
érdeklődő olvasók.
1975-ben napvilágot látott az akkori könyvtár-
igazgatóval Hegedűs Bélával együtt írt könyve a 
Komárom utcanévadói, műemlékei és emlékművei. 
Majd jöttek a könyvtári és levéltári kutatások újabb 
eredményei: a Komáromi mesterségek, a Komárom 
erődrendszere 1978-ban, a Komárom irodalmi élete 
1979-ben, a könyvtár gyűjteményére támaszkodva. 
1984-ben jelent meg a Zrínyi katonai kiadó 
gondozásában a Komárom az erődök városa című 
munkája. 1985-ben a Komárom című zsebkönyv. 
Élete, munkássága példaként áll előttünk. Az emlékév 
alkalmából kiállítást állítottunk össze munka-
társaimmal. 

Ennek tematikája:
· Kecskés László könyvtári tevékenysége a 

fotók alapján.
· Képzőművészeti alkotásaiból néhány grafika.
· Múzeumi tevékenységét bemutató blokk.
· Családi fotók.
· Róla szóló írások a Komáromi folyóiratok 

hasábjain.
· Pályázati anyagok, szakdolgozatok, amelyek 

róla szólnak, vagy művei felhasználásával 
készültek. Nem teljes, csak a könyvtárban 
megtalálható dokumentumokból.

Anyaggyűjtés: Rigláné Berczeli Mária. Technikai 
kivitelezés: Giczi Annamária, Deák Anikó, Rigláné 
Berczeli Mária. Informatikai munkák: Monostori Mihály. 
A mai alkalommal technikai segítőm Muhi Orsolya.

1. Emléktábla a helytörténész tiszteletére: évforduló: Kecskés Lászlót 
Észak- és Dél-Komárom is díszpolgárává avatta, ill.. -·In: Komárom-
Esztergom megyei 24 óra 2013.: 24. évf., 211. sz. (2013. 09. 10.), p. 
3.

2. Emléktáblát avattak. -·In:  KEM-bridge off-line 2003.. : 3. évf., 11. 
sz. (2003.11.15.), 30. p. KEM Hírlap, 2003. 11. 07.p. Kecskés 
László (1913-1995) komáromi helytörténész emlékére a Klapka György 
Múzeum főépületében.

Rigláné Berczeli Mária
Jókai Mór Városi Könytár, Komárom
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A Helytörténeti Kerekasztal  54-55. Vándorgyűlése

Az 54. találkozóra a Gerenday Közösségi Házban került 

sor. Szeptember 27-én a Vitéz Sághy Antal Városi 

Könyvtárban  gyűltünk össze.  A  tartalmas találkozó 

Barakka Gábor Sédtőtől Süttőig című bővített 

monográfiájának bemutatásával indult. A kötet  most 

jelent meg 1000 példányban bőséges fotómelléklettel.

Kovács Lajos  meglepett bennünket a 44. Dorogi 

Füzetek példányával és egy nagyon szép kivitelű  

emléknaptárral, melyet Grundl Ignác emlékév 

kapcsán adtak ki.

Padányi Lajosnak tán még ez évben kiadják eddigi, a 

nyergesújfalui Hírmondóban megjelent írásait. 

Izsó Károly a csoport figyelmbe ajánlotta  az epöli  

tájházat, amit egy külön alkalommal,  kb. november 

elején látogatnánk meg.

Egy remek  előadást, visszaemlékezést hallgattunk 

Primusz Sándortól a Lábatlani Papíripari Vállalat, majd 

a későbbi Piszkei Papírgyár történetéről. Sándor  

negyven évet dolgozott a piszkei gyárban, gyáregység-

vezetőként, majd üzemvezetőként egészen 1994-ig.

A gyárat 1908-ban Miskolczi József gépészmérnök 

alapította. Először palát gyártottak, majd mivel nem 

tudtak versenyezni az eterniti gyárral, 1925-ben 

áttértek a papírgyártásra. Ekkor már 20 és 50 grammos 

papírt tudtak gyártani, valamint kreppelt papírvattát a 

kórházak számára.  Emiatt a II. világháború alatt 

kiemelt hadiüzemként működött. Megismerhettük 

lépésről-lépésre a papírgyártás folyamatát, minden 

mozzanatot mintákkal  illusztrálva, a merített papírtól 

a legfinomabb mázolt papírig.  Érdekességként 

megtudtuk, hogy az országban először itt gyártottak 

papír pelenkát a fiatal anyukák legnagyobb örömére.

Sajnos ma már nem termel évek óta a papírgyár, az ún. 

Öreggyárat pedig szinte már teljesen elhordták, 

szétlopták.

A csoport tagjai legközelebb előzetes egyeztetés után 

az epöli tájházban találkoznak. Összejöveteleinkre 

várunk minden a múltunk iránt érdeklődőt!

Betákné Lampérth Gabriella

Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár, Lábatlan

http://labatlan.hu/

