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A valós és hiteles történelem meg-
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Rövid életrajz: 
Id. Gyüszi László 

Újságíró, tanár, helytörténész, költő 
 
Etén született, 1929. november 25-én. Az ELTE 
magyar történelem szakát 1954-ben végezte el. 
Ettől kezdve kulturális rovatvezető volt a Komá-
rom Megyei Dolgozók Lapjánál. 
1956-os szerepe miatt a forradalmat követően 
általános iskolai tanár Oroszlányon, majd 
Vértesszőlősön. 1963-tól az, iskola megalapítá-
sától nyugdíjazásáig, 1989-ig a tatabányai Köz-
gazdasági Szakközépiskola tanára volt. 
 
Önállóan megjelent nagyobb munkái: 
 

• Bánhida képeskönyv = Obrázková kniha 
Bánhidy : szemelvények Bánhida történe-
téből. Részben az ő műve. (2009) 

• A bánhidai református egyház története: 
különös tekintettel a templomépítés kö-
rülményeire: 70 év bizonyság,(2009) 

• Egy jobbágyfalu harca a földért a XIX. 
században (1972) 

• Ete, 1648-1998: tanulmányok és források 
a falu életrajzához, Ete. (1998) 

• Oroszlány a 18-19. században (1988) 
• Tatabánya 1956-ban. (1994). 2. bőv kiad. 

(2011)  
• Tatabánya történelmi olvasókönyve,I. –

II.(2004-2007) 
 
Évtizedek óta kutat, publikál, tanít, szemléletet 
formál. Számos tanulmánya és cikke jelent meg 
Komárom-Esztergom megye helytörténetéről. 
Ezen belül társadalom-, művelődés- irodalom-, 
egyház és iskolatörténeti írásai nélkül sokkal 
kevesebb ismeretünk lenne szűkebb hazánk 

múltjáról, sokkal kevésbé ismernénk jelentős 
történelmi személyiségeink életrajzát, korukban 
játszott szerepét.  
 

Komárom-Esztergom Megye Príma díjasa, Tata-

bánya Megyei Jogú Város Díszpolgára. ( 2008) 

 

 

id. Gyüszi László 2011. decemberében 

 

Gyüszi László 60 éve él választott városában, 

generációkat tanított történelemre és helytörté-

netre, Oroszlányon és főként Tatabányán. Mint 

mondta, mindig fontosnak tartotta, hogy kutas-

son, forrásokat tárjon fel, elemezzen és ennek 

eredményét is közzétegye, ezzel is tanítson, ne-

veljen. Szaklapokban, helyi és megyei újságok-

ban megjelent ismeretterjesztő írásainak száma 

jóval meghaladja a százat. Kutatási eredménye-

inek összegzése lehetőséget adott arra, hogy 

hosszabb folyamatában mutassa be, Oroszlány 

mellett Tatabánya történetét. Utóbbit két kötetes 

forrásgyűjtemény segítségével tárja elénk.
1
 

Túl azon, hogy az addig folyamatosan megje-

lent cikkeit, részösszefoglalásait szintetizálja, mi 

inspirálta e nagy lélegzetű mű megírására? 
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2001-ben polgármesteri felkérést kaptam Tata-
bánya valós történetének megírására. Magam is 
úgy gondoltam, gondolom, hogy a valós és hite-
les történelem bemutatására nagy szükség volt és 
van. Nemcsak azért, mert a várossá nyilvánítás 
25. évfordulójára (1972) megjelent monográfia 
felett szemléletileg és tényanyagában is eljárt az 
idő, de azért is, mert egy adott közösség, az előd-
települések és a város identitását erősítő, érték-
rendjének változását bemutató, szemléletformáló 
összefoglalásnak eljött az ideje. Mivel a hason-
lóan nagy léptékű monográfia több előtanul-
mányt igényel, meghaladja egy történész lehető-
ségeit, ezért választottam a szemelvénygyűjte-
mény-, eddigi munkáimhoz képest új műfaját. 
Célja változatlan volt, módszerében jelentett 
újat. Úgy kívántam összegezni és kiegészíteni a 
rendelkezésre álló források nyújtotta ismeret-
anyagot, hogy a felismerésekhez maga jusson el 
az olvasó. A magyarázatok, jegyzetek és kiegé-
szítések révén önmaga alkot képet Tatabánya 
történetének egy-egy szeletéről, eseményéről, a 
korszak sajátosságival összefüggő helyi viszo-
nyokról. 
 
Rendkívül fontos szerepét látom az iskolai 
honismereti-helytörténeti oktatásban ennek a 
műnek. Vannak-e visszajelzései történelem 
tanároktól ezzel kapcsolatban? Talán kevéssé 
használják, s inkább kampányszerűen, vetél-
kedők segítségével „tudják le” az iskolák a 
helytörténetet. A József Attila Megyei és Vá-
rosi könyvtár helyismereti munkatársai pá-
lyázatok-, iskolán kívüli tanórák segítségével 
igyekeznek az e téren mutatkozó hiányossá-
gokat pótolni. 
 
Szerintem is be kellene vezetni az iskolai okta-
tásba a helytörténet tantárgyat, mint ahogy az 
Tatán és Esztergomban is történt.2 Mérhető-, 
hosszabb távra szóló eredményeket e nélkül ke-
véssé várhatunk. A tanárok önállóan nem mindig 
vállalkoznak e feladatra, hogy segítsék a helytör-

                                                           
2
 ··Tata lépten-nyomon /·Varga Istvánné; [fényk. Kész. 

Mohainé Varga Edit, Varga Norbert, Varga István]·; [bev. 

Michl József]. -·Tata·: Tata Város Önkormányzata, 2010. -

·430 p.·: ill., színes·; 24 cm + 1 feladatgyűjtemény 

···Kislexikon: p. 393-421. -·Bibliogr.: p. 421-424. 

Esztergom és környéke·: múltunk határok nélkül·: a kezde-

tektől az Ister-Granum Eurorégióig /·Bőszéné Szatmári-

Nagy Anikó, Gergely Endre, Peragovics Ferenc·; [fotók 

Mudrák Attila]. -· Esztergom: Magánkiad., 2011. -·432 p 

Középiskolai tankönyv 

ténet eredményeinek közvetítését. Az olvasó 
közvetlenül szembesül az eredeti forrásokkal, 
elemzi, értékeli, összehasonlítja őket, a tanulsá-
gokat maga vonja le. A könyv csak segít, a tanár 
szerepe itt elengedhetetlen. 
Pozitív visszajelzéseket kaptam. Olvasmányos, 
de nem könnyű munka lett e két kötet, jó volt a 
fogadtatása, igényelték. Volt tanítványaim, a 
kötetek olvasói közül többen jelezték, hogy 
szakdolgozatuk megírásához is haszonnal forgat-
ták e forrásgyűjteményt. 
 

        
 

Reméljük, hogy a legszélesebb körben ismerik 
már valóság és monda határait a bánhidai 
csata- helyszínével kapcsolatban, vagy a Sze-
lim barlang esetében. Még mindig nem eléggé 
közismert tény, hogy „Hány éves Tatabá-
nya?”(1903, községgé nyilvánítás.)3 
A két kötet céljai között szerepelt az oktatási 
segédanyag -, illetve tudományos ismeretter-
jesztői funkció mellett, hogy a tudományos 
kutatást is támogatja, összegzi. A várossá 
nyilvánítás kerek évfordulói nem teremtettek 
alkalmat, lehetőséget még egy új monográfia 
megírásához.4  Az itt megjelentetett előadáso-
kon kívül egy-egy részterületről, korról több 
mű is született. .Csak az Ön publikációinál 
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 A példaként hivatkozott és a kötetekbe került ismeret-

terjesztő cikkek megjelenési helye a hivatkozás sorrendjé-

ben: Itthon 2008. 09. 19. p. 4. , , u. ott. 2008. 09. 26. p. 4., 

u. ott 2008. 08. 29. p. 4. 
4
 A múlt őrzése a jelenben: Tatabánya várossá nyilvánítá-

sának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos 

konferencia előadásainak anyaga, Tatabánya, 1997. októ-

ber 1. /·[szerk. Fűrészné Molnár Anikó, Kiss Vendel, László 

János]. -·Tatabánya·:Tatabányai Múzeum, 1998 (Tatabá-

nya·: Alfádat-Press Nyomdaipari Kft.). -·92 p 

···Tatabánya 60 éves, 1947-2007 [Multimédia]·: lehetősé-

gek és kihívások·: várostörténeti konferencia /·levezető 

elnökök László Tibor..., Kiss Vendel ... -·Tatabánya·: Polgári 

Tatabányáért Alapítvány, 2007. -·3 DVD lemez· 
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maradva, egyebek között a város 1956 –os 
történetéről írt-, a tudományos kutatást segítő 
munkája két kiadást is megért.5 
 

 
 

Visszautalva az előzőekre azt mondhatom: saj-
nos az iskolákban nem igen foglalkoznak ötven-
hattal, pedig fontos lenne árnyaltabb képet adni a 
forradalomról. Annál is inkább, mivel a rend-
szerváltás megteremtette a lehetőséget a forrada-
lom hiteles történetének megírására. A történeti 
hűségnek, a forradalom emlékének tartoztam 
azzal, hogy saját élményeim és elsődleges for-
rásanyag (periratok) alapján megírjam városom 
1956. évi történéseit. Ezt nem lehet befejezni, 
mindig kell vele foglalkozni.  
Akik átélték, másként látják, mint a fiatalabb 
nemzedék. Mindenki számára világosabbá kell 
tenni mit jelentett 1956. október 23-a. 
2010-ben mondta Schmidt Csaba polgármester, 
hogy az 55. évforduló tiszteletére ki kellene adni 
a bővített, 2. kiadást. Meg is jelent, aminek na-
gyon örültem. 
Az emberek nem ismerik az igazságot 1956-ról. 
Be kell mutatni, meg kell ismertetni a tényeket. 
Sokan felejteni szeretnék 1956-ot, nem akarnak 
szembesülni az igazsággal. Mások még mindig 
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·Tatabánya 1956-ban /·Gyüszi László·; [kiad. a Kultsár 

István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány]. -

·Tatabánya·: Kultsár István Társadalomtudományi és Ki-

adói Alapítvány, 1994 (Esztergom·: Oktáv-Press). -·141 p., 

[1] t.fol., [2] t.·: ill., térk.·,  ·2. bőv kiad. -·Tatabánya·: Tata-

bánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2011 (Tatabá-

nya·: Alfádat-Press Nyomdaipari Kft.). -·182 p.·: ill.·; 

·Belekötve: Komárom Megyei Figyelő című folyóirat 1 évf. 

1., 2. sz. (1956. nov. 1., 3.) másolata, Dokumentum Film is 

készült belőle, Martinidesz László rendezésében. 2011. 

félnek.[!]  A 2. bővített kiadással a forradalom 
emberi arcát kívántam bemutatni. Felismerték-e 
azt, hogy mit kell tenni, hogyan álltak helyt a 
kortársak. 
 „ Végül üzenem a fiataloknak, hogy folytatni 
lehet és kell a kutatómunkát. Tekintsék egyik 
feladatuknak a forradalom eseményeinek és sze-
replőinek megismerését, őrizzék 1956 emlékét és 
tanulságait!”6 
 

 

Idősebb és ifjabb Gyüszi László helytörténészek az  

56-os könyv második kiadásának bemutatóján,  

2011. decemberében 

 
A tudományos kutatások összegzésének-, a 
már említett monográfia megírásának szüksé-
gességét már többé-kevésbé felismerte a 
szakma. A Városi Levéltár és egyéni kutatók 
kutatási eredményeinek szintetizálása vajon 
összeáll-e mondjuk 2017-re a szükséges mo-
nográfiává? Hol lát még „fehér foltokat”, 
megíratlan szeleteket Tatabánya múltjában? 
Kérdezem ezt azért is, mert például a koráb-
ban elhanyagolt egyházközség-történetek, 
vagy volt iskolájának múltja az Ön munkás-
sága eredményeként olvashatók Nélkülözhe-
tetlen darabjai, építőkövei e „gyüttment” te-
lepülés valós történetének.7  
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  2011. április 8.-án, a 2. kiadáshoz készített előszóban. 

Ld. még : Tima Endre nevét vette fel a szárligeti iskola 

/·Gyüszi László. -·In: Itt-hon·: városi hetilap·: Tatabánya. -·-

·21. évf. 11. sz. (2010.06.11.), 4. p. 
7 ·A történelmi fehér foltok eltüntetéséért /·Horváth 

Géza. -·In: Téka/Téma·: Komárom-Esztergom megyei 

könyvtárosok híradója ·13. évf. 3-4. sz. (2002.), 16-

17. p., A bánhidai református egyház története: kü-

lönös tekintettel a templomépítés körülményeire: 70 

év bizonyság,(2009), A megújuló Szent Mihály temp-

lom múltja /·Gyüszi László. -·In: Itt-hon·: városi heti-

lap·: Tatabánya. -·19. évf. 34. sz. (2008.10.03.), 4. p. 
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Sok fehér folt van még, de a megírt és kijavított 
tévedések is elég nehezen mennek át a köztudat-
ba. 
2013-ban volt az iskola fennállásának 50. évfor-
dulója. A megemlékezés elmaradt, most készül-
nek pótolni. Örülök, hogy nem feledkeztek meg 
róla. Sok változáson ment át, a neve is változott . 
A mostani nevét elég nehéz megjegyezni, mivel 
túl hosszú.8 Annak idején én javasoltam névadó-
nak az első felelős magyar pénzügyminisztert, 
üdvözlom, hogy maradt „Kossuth Lajos” . 
 

 
 
 

 

Pápai Ferenc id. Gyüszi László verseiből szaval 

 

 

                                                                                                

Gyüszi László: A tatabányai Kossuth Lajos Közgazda-

sági Szakközépiskola története. -·In: Híres iskolák, 

neves pedagógusok címmel rendezett nemzetközi 

iskolatörténeti konferencia előadásainak anyaga, 

Tatabánya, Esztergom, 1994. április 12-13 (1994), p. 

127-135. 
8
 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium 

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 

Tagintézmény 

 

Min dolgozik most? 
 
Több befejezendő munkám is van.  Az újságok-
ban megjelent olvasmányos cikkeimet gyűjtöm 
egybe, s kronologikus rendben adom közre, Ta-
tabánya krónikája címmel. Ezt a tanulók is job-
ban használhatják, könnyebben fel tudják dol-
gozni. 
Életemben többször írtam naplót, ezeket rendez-
getem.  
1983-tól a rendszerváltás környékéig írtam az 
utolsót. Ebben az időszakban jártam Kassán, ami 
igen nagy hatással volt rám, verset is írtam él-
ményeimről. Kassai utazás, napló és vers címmel 
szeretném közre adni ezen írásaimat. 
 
Mindehhez kívánunk sok erőt, jó egészséget. 
Köszönöm a beszélgetést. 
 
 

 

A Jászai Mari Színház kávézója megtelt 

a program alkalmával 

 

 
 

Valamennyi fénykép 2011. december 7-én készült a Já-

szai Mari Színház kávézójában. Fotók: Szilassi Andrea 


