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Könyvtári évkönyvek a helyismeret 
szolgálatában 

Dr- Horváth Géza 

A József Attila Megyei Könyvtár 1962 óta rend-

szeresen megjelenteti évkönyvét, 1990 óta két-

évente. Az eltelt több mint fél évszázad alatt 

közel 300 cikk, ismertetés, tanulmány, kronoló-

gia, esszé és más műfajú írás jelent meg, több 

mint 200 szerző tolmácsolásában. Ennek egy-

harmada tartozik a helyismereti-helytörténeti 

tematikába.  Célunk volt és maradt mindig be-

csülendő szellemi értékek létrehozása és közlése, 

hogy szellemi izgalmat is jelentsen egy-egy kö-

tet, s reméljük, „nem csak” a könyvtári szaksaj-

tóban. E sorból kiemelkedőnek mondható a 

fennállásunk 50. évfordulójára (2002-ben) meg-

jelentetett munka. Egyfajta összegző, jubileumi 

kötet, amely számos elismerő kritikát, visszajel-

zést kapott. Részben folytatása a 2012-es kötet:  

 „Nem mutogatunk semmilyen irányba, hanem a 

magunk által kidolgozott és a munkatársak által 

támogatott küldetés, jövőkép és stratégia mentén 

haladunk…” (dr. Voit Pál előszava a 2012-es 

évkönyvben p. 7.)  

Igaz ez a szűken vett könyvtári szakcikkek mel-

lett már a kezdetektől megjelenő különböző 

helytörténeti írásokat tartalmazó rovatra is. Kez-

detben kulturális örökségünk, majd irodalmi 

örökségünk (1980), dokumentum, történelem 

(1994), helyismeret (1996) majd helyismeret-

helytörténet (2004-), végül helytörténet cím alatt 

gyűjtött össze változatos tartalmú, színvonalas 

írásokat a megye múltjának legkülönbözőbb te-

rületeiről. A tematikai változatosságot jellemzi, 

hogy egyebek mellett könyv- és könyvtártörténe-

ti, nyomdászattörténeti, irodalom – és egyháztör-

téneti tárgyú tanulmányok jelentek meg hasábja-

in. Helyet kapott néprajzi és régészeti írás is. A 

már említett tematikus összeállítás mellett meg 

kell említeni a 2014 –es kötetet, melyben a Ho-

lokauszt 70. évfordulójára tekintettel jelentettünk 

meg több tanulmányt a tatai és tatabányai zsidó-

ság múltjára vonatkozóan. A szerzői gárda per-

sze változott az évtizedek során, de e területen 

mindvégig jellemző volt helyi szerzők mellett 

kisebb számban ugyan, de megyén kívüli tudo-

mányos munkát folytatók itteni vonatkozású 

eredményeinek publikálása is. Sokáig lehetne 

sorolni, hogy ki mindenki pályáján mit jelentett 

az itteni publikálás, milyen területekről érkeztek 

szerzőink. Erről csak annyit, sok nem könyvtáros 

kolléga adta írását, munkáját a mi fórumunkra. 

Hosszas tartalmi elemzés következhetne arról, 

milyen eredményeket közöltünk először, milyen 

hatással voltak évkönyveink a különböző kutatá-

sok irányaira, és itt most a helytörténeti-

honismereti újdonságok bemutatására, összefog-

lalására, gazdagítására gondolok. Hogyan segí-

tették elő az itteni publikációk közös céljainkat. 

Ennél a „dicsekvésnél” fontosabbnak gondolom 

azonban azt, hogy tudjunk egymásról, ismerjük 

meg egymás eredményeit! Ez a felismerés, ha 

más formában is, ha tetszik, megelőzte a tudo-

mányos műhelyek előadás sorozatainak alapgon-

dolatát. De itt inkább a hasonlóságon, az egy 

tőről fakadó irányzatosságról kell megemlékezni. 

Szellemi műhely volt az az irányzatosság, amit a 

JAMK évkönyvek ismertetett című rovatai is 
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képviseltek és képviselnek, főként a 60-as évek 

elejétől, közepétől fellendült honismereti-

helytörténeti kutatások eredményeinek közlésé-

vel. Természetesen szükség van a személyes, a 

mostanihoz hasonló ilyen műhelytalálkozásokra 

is. Ennek felismerése a Kuny Domokos Múzeum 

és korábbi igazgatója, dr. Fülöp Éva Mária ér-

deme. Továbbvitele közös felelősségünk.  

E találkozásokon elhangzott előadások írásos 

közlése (akár elektronikus, akár hagyományos 

formában) visszautal a különböző integrálódási 

alkalmak, lehetőségek, műhelyek jelentőségére. 

Szóban és írásban egyaránt, szolgálva ezzel a 

szülőföld, a szűkebb és tágabb haza Komárom és 

Esztergom megye különböző kultúrkincseinek, 

gazdag értékeinek szüntelen gyarapítását, ha-

gyományaink ápolását és átadását. Mindezek 

rendszerezése, feltárása közgyűjteményi kollé-

gák közös feladata, felelőssége. Lehetőségeikhez 

mérten  teszem hozzá.  

Új tudományos, kutatási eredmények elsősorban 

a kutatásra szakosodott levéltári és múzeumi 

szakemberektől várhatók, hiszen ott ez alapvető 

elvárás, ott adottak leginkább az ehhez szükséges 

feldolgozatlan primer források. Természetesen a 

könyvtárak is hozzájárulhatnak ilyen típusú 

eredmények létrehozásához, de a dolog termé-

szetéből, és az őrzött forrásbázisból adódóan 

kisebb, ám nem elhanyagolható mértékben. Tör-

ténetiségében tekintve valamennyi könyvtári 

törvény, vonatkozó kulturális jogszabály előírta a 

megyei könyvtárak számára a helyismereti, hely-

történeti gyűjtemény kialakítását, gondozását és 

gyarapítását. Muszáj feladat, ha tetszik,  de mi 

nem ezért végezzük.  

Munkánk során sok értékes anyagra, feldolgo-

zandó témára bukkanhatunk, aminek közlése az 

évkönyvek adott rovatába kívánkozik. Ki fogla-

kozzék, akár csak a gyűjtemény rendezése során 

véletlenül előkerülő új információkkal, ha nem 

mi? Ki közölje ezeket, ha nem mi? Ehhez pedig 

a már említett integrálódási alkalmakra, értsd 

írásos és szóbeli fórumokra van és lesz szükség. 

Ez pedig küldetés, jövőkép és stratégia is egy-

ben. 

A Jó Szerencsét! Emlékév kapcsán a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár nem a szoká-

sos évkönyvét készítette el 2016-ban. Fenntar-

tónk, Tatabánya Megyei Jogú Város által meg-

hirdetett nagyszabású programjaihoz kapcsolód-

va a magunk eszközeivel, tudásával egy olyan 

tanulmánykötet adtunk ki, amely egyrészt kap-

csolódik az emlékév tematikájához; másrészt 

olyan írásokat, tanulmányokat közölt, melyek 

kiszélesítik a város történetének megismerését.  

 

Ismét egy tematikus kötet, nem véletlenül. A 

2012-es fenntartóváltás óta az azt megelőző me-

gyei könyvtári helyismereti munkához képest 

nagyobb hangsúlyt kapott a megyeszékhely, Ta-

tabánya történetének dokumentálása, helyi ese-

mények, értékek feltárása, vonatkozó kutatási 

eredmények gondozása, közlése. Ennek kereté-

ben kerestünk meg könyvtáros kollégáinkon túl 

olyan, elsősorban helyi szerzőket, akik munkás-

ságát ismerve színvonalas tanulmányokkal, hite-

les várostörténeti dokumentumokkal és feldolgo-

zásokkal gazdagíthatják gyűjteményes kötetün-

ket.  

Közülük elsőként nem egy szorosan vett tudo-

mányos munka szerzőjét és írását említem meg. 

Megtiszteltetésnek vettük, hogy Bencsik János 

országgyűlési képviselő, korábbi polgármester: 

Az én tatabányám – a város, amelybe én is 

becserélődtem című írását nálunk közölte. Ön-

életrajzi ihletésű visszaemlékezése polgármesteri 

éveire: miként élte meg, miként dolgozott a 



rendszerváltásnak és ipari szerkezetváltásnak 

nevezett folyamatok közben azon, hogy a bányá-

szat megszűnésével egy több mint 70 ezres város 

talpon maradhasson, megtalálja új gazdasági 

alapjait. A 90-es évek közepén gazdaságfejlesz-

tési és városüzemeltetési tanulmányokat folyta-

tott, szakdolgozataiban a város előtt álló felada-

tok megoldására irányuló témák részletes meg-

vizsgálásával és a lehetséges megoldásokkal 

foglakozott. „ Egy évtizeden át elsődlegesen a 

napi megélhetés megteremtésén dolgoztunk. A 

gazdaságot fejlesztettük… a helyi gazdaság meg-

erősödése, a helyi adóbevételek ütemes növeke-

dése lehetőséget biztosított jóléti beruházások 

tervszerű elindítására is.”  írja. (p. 45.)  

Összességében az itt töltött 25 évéről az alábbi 

pár sor mindenképpen figyelemfelhívó lehet: 

„Ez a negyedszázad a világtörténelmének csak 

elenyészően kicsiny töredéke, viszont nekünk, a 

jelen nemzedék számára végtelennek tűnő, kilá-

tástalan, kínos esztendők sora volt. Az összeom-

lásé, magunkba fordulásé. A bebábozottság álla-

pota és a kibontakozásé. A megváltozott életfelté-

telekhez való alkalmazkodás és változás ideje.” 

(p. 47.) Ez után felhívja a figyelmet arra, hogy 

nem elég a megmaradás, de gyökereinket folya-

matosan ápolni kell, figyelni kell arra, hogy kö-

zös őseink milyen örökséget hagyományoztak 

ránk.  

Erre a gondolatra fűzhetők fel az eme kötetben 

szereplő további írások is.   

Dr. Voit Pál összeállításának célja, hogy „egy 

tömör összefoglalást adjon az első csille szén 

felhozatalától a tatabányai szénbányászat törté-

netéről – elsősorban a település fejlődése szem-

pontjából fontos események kiemelésével – a 

szénbányák államosításáig, Tatabánya várossá 

válásáig”.(p. 11.)  

Dr. Szabó Róbert budapesti történész: Kik vol-

tak ők? Tatabánya vezetői a várossá nyilvání-

tástól a rendszerváltásig (1947-1990) (Részle-

tek egy készülő munka eredményeiből) – című 

tanulmányában hat, Bencsik János elődjének 

tekinthető polgármester, illetve tanácselnök élet-

útját, munkásságát mutatja be. A történeti Elitku-

tatások Műhelye (ismét a kulcsszó: műhely) a 

magyarországi politikai elit kialakulását, összeté-

telét vizsgálta. Ennek keretében állította össze a 

szerző modern kori archontológiai művét, első-

sorban könyvészeti források, így a JAMK gyűj-

teményének felhasználásával. Tényeket sorol, 

nem minősít, a funkcióból való távozását csak 

akkor jelöli, ha az az életút további magyarázata 

miatt fontos. Újabb források későbbi bevonásá-

val a jövőben folyatni kívánja a művet.  

A várossá nyilvánítás kulcsdátum, azért a koráb-

bi történelem is fontos Tatabánya számára. Ezért 

utólag is köszönjük dr. Schmidtmayer Richárd: 

Tatabánya elődtelepülései a középkorban cí-

mű kitűnő tanulmányát. Galla a kisebb települé-

sek közé tartozott, „Bánhida a régió települései 

között a késő középkor végére bizonyos mértékű 

központi funkciót látott el, lehetőségei az átlagos 

mezővárosokéval egyezett meg.”  

Kollégám, szerkesztő társam, ifjabb Gyüszi Lász-

ló a helyi sajtó alapján tekintette át, hogy mit írt, 

hogyan tudósított a Tata –Tóvárosi Híradó a bá-

nyanyitásról. A helytörténet számára fontos ese-

ményekről adott tudósítást. Fontos hírlapi infor-

mációkat közöl, némi szakirodalmi kiegészítés-

sel. Meglepő újdonság, hogy a sokat emlegetett 

eseményről, arról, hogy 1896-ban éppen kará-

csony estéjén gördült ki az első csille szén a bá-

nyából, nem található sem cikk, sem utalás a 

Tata – Tóvárosi Híradó hasábjain.   

Dr. Ravasz Éva helytörténész, ny. levéltár-

igazgató Tatabánya megyei jogú város elődte-

lepüléseinek civil szervezeti, polgári egyesüle-

tei című munkájában 55 civil szervezetet, leven-

te, lövészklubokat, frontharcosok szövetségégét, 

német népművelési egyesületet, tiszti kaszinót, 

vallási közösséget jelöl meg, és röviden ismerteti 

céljait, a ténylegesen működők tevékenységét. 

Mint az élet minden területén a korban a MÁK 

Rt. és az állam által támogatott katolicizmus be-

folyása ezen a területen is meghatározó volt.  

Abszolút új eredményekkel szolgál, város törté-

neti ismereteinket bővíti dr. Simonik Péter győri 



főiskolai docens: Zsidó hétköznapok és ün-

nepnapok Tatabánya elődközségeiben. Ada-

lékok Székely Jenő társulati elnök főépítész és 

hitközségi elnök munkáságához című értekezé-

se. Csak egy adat példaként arra, ami módosítja 

korábbi ismeretünket. A szakirodalomban elfo-

gadott tényként szerepelt, hogy a bányakórházat 

(a mai Szent Borbála Kórház elődje) 1912-ben 

adták át. A Tata-Tóvárosi Híradó 1911. május 

20-i számában viszont az áll, hogy egy helyi 

konferencia résztvevői meglátogatták a bánya új, 

600 beteg befogadására alkalmas kórházát. E 

mellett a szerzőnek sikerült felhívni a figyelmet 

egy olyan szakember munkásságára, aki sokat 

tett az elődtelepülések felvirágoztatásáért, építé-

szeti munkássága révén az akkor itt élők kom-

fortérzetének javításáért.  

Id. Gyüszi László: A bánhidai református egy-

ház története című tanulmányában egy hánya-

tott sorsú eklézsia múltját fogalja össze.  „ A 

megújuláshoz mindig a múltból merítünk erőt. 

Véssük jól emlékezetünkbe Koós Judit művészet-

történész írását az építészet népi irányzatairól, 

„melyek hagyományőrző formájukban úgy voltak 

korszerűek, időszerűek és modernek, hogy újra 

és újra képesek voltak megújulni a tiszta forrás-

ból.” (p. 78.)  

A földreformot már sokan feldolgozták országo-

san és tatabányai viszonylatban is. Utóbbi eset-

ben Somorjai Józsefet emelném ki. Azt azonban, 

hogy ipari térségben hogyan hajtották végre a 

földreformot 1945-ben  még nem vizsgálták. 

Erre tett kísérletet Macher Péter levéltáros: A 

MÁK RT: Tatabánya környéki birtokai és a 

földreform 1945-46 című írásában. Forrásbázi-

sul a MÁK Rt. Magyar Nemzeti Levéltár Orszá-

gos Levéltára Z szekciójában őrzött anyagát 

használta, ezen belül is a MÁK Rt. Jogügyi Osz-

tályának iratanyagát dolgozta fel.  

Dallos István ny. muzeológus, fotográfus egy 

speciális történeti forrás, a fénykép, pontosabban 

egy, a város történetében jelentősnek mondható 

fényképgyűjtemény néhány darabjának ismerte-

tetésével bepillantást enged a MÁK Rt. 1936- 

1943 közötti fejlesztéseibe, az akkori emberek 

mindennapjaiba. A fényképező technikus Bal-

bach Árpád fényképei a tatabányai múzeum-

ban című, gazdagon illusztrált kötet képei között 

első közlések is vannak.  

Ifj. Gyüszi László az 1930-as évek ifjúságának 

szóló két útikönyvet ismertet Turizmus anno 

címmel. Ipari bányászati barangolás, ipari turiz-

mus mellett a természeti értékeket bemutató két 

kis füzet, sorozat címe szerint: Budapest székes-

főváros kirándulóvonatai kapcsán rámutat: „van 

érték Tatabányán és környékén, ami a turizmus 

és idegenforgalom célja lehet.”  

Vörös Béla mérnök, irodavezető: Új könyvtári 

adalékok Tatabánya történetéhez című írásá-

ban egy másik speciális történeti forrást: térké-

peket mutat be. Az anyag térképészeti jártasságot 

igényel, de akinek ez megvan,  az kitűnően hasz-

nálhatja egy ipartörténeti modell, terepasztal 

méretarányos elkészítéséhez. Ezen feltüntetésre 

kerülnek a volt aknalejáratok, „a mai utcaelren-

dezéseken a látogató be tudja azonosítani a va-

lamikori és meglévő ikonikus épületeket, Óváros-

ra központosítva.” (p. 165.)  

A jó szerencsét! című várostörténeti tanulmány- 

gyűjteményünk Adattár részében Tatabánya 70 

éve dióhéjban -– Várostörténeti kronológia 

című összeállításomban egyebek között ténysze-

rűen beazonosíthatók a Bencsik János által fen-

tebb nagy vonalakban jelzett folyamatok, a bá-

nyászat, a város- és iparfejlesztés helyi folyama-

tai, összefüggései.  „A kollektív emlékezet része-

ként, a bányászat és a városfejlesztés, városfej-

lődés tényeire koncentráló kronológiára remé-

nyeim szerint nem csak tényhalmazként tekinte-

nek majd az olvasók, hanem sokak által haszon-

nal forgatják majd a „tatabányaiság” mibenlétét 

kereső elkötelezett és városszerető, érdeklődő 

polgárok.” (p. 173)  

A kötetet kiegészíti egy várostörténeti biblio-

gráfia Bartók Gertrudtól és egy irodalomtörté-

neti bibliográfia Petényi Erzsébet kolléganő 

tollából. A fenti rövid tartalmi ismertetésből lát-

ható, műhelyünk legutóbbi munkája miként 

szolgálja a helytörténetet.  



 

 

Hajóépítők, hajóácsok, hajógyártás 
Komáromban  

Bartók Gertrud 

A fenti címmel rendezte meg a komáromi Klap-

ka György Múzeum a VII. Komáromi mestersé-

gek c. kiállítást, amelyhez – a hagyományokhoz 

híven – a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház-

ban két napos konferenciát is szerveztek. A mú-

zeum partnere ez alkalommal is a Komárom-

Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület 

volt.  

 

Számadó Emese, Máté György és dr. Molnár Attila  
Fotó: Török Csaba 

November 10-én nyílt meg a kiállítás a múzeum 

épületében, a megnyitó beszédet Máté György, a 

Néprajzi Múzeum főosztályvezető muzeológusa 

mondta. Beszédében méltatta a kiállítás szerve-

zésének szép hagyományát, a Kecskés László 

által írt helytörténeti irodalom jelentőségét, ös--

szefoglalta a komáromi hajógyártás történetét. A 

kiállításon helytörténeti gyűjtésből származó 

tárgyak, képek és a komáromi hajógyár által át-

adott makettek, tablók is láthatók. A kiállítás-

megnyitót megtisztelte jelenlétével dr. Molnár 

Attila, Komárom város polgármestere és a komá-

romi hajógyár igazgatója is.  

A november 11-12-én megtartott konferencia 

első napján a nyitó beszédeket Nyikus Anna, a 

Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti 

Egyesület elnöke, valamint Turi Bálint, Komá-

rom város alpolgármestere mondta.  

A délelőtt folyamán két előadás hangzott el. 

Számadó Emese, a Klapka György Múzeum 

igazgatója a komáromi hajógyártás történetéről 

beszélt. Elmondta, hogy az első komáromi kikö-

tő már a 11. században megjelent, és a város 

minden régi ábrázolásán látható hajó, de leg-

alább egy malom. A tömeges hajógyártás a 16. 

században indult meg a városban, mivel a ma-

gyar naszádosok vették át az addig délszlávok 

által kiállított naszádosok helyét. Már ekkor a ma 

ismert trikolor (piros-fehér-zöld) zászló lengett a 

hajókon. A török kiűzése után, a 18. században a 

gabonaszállítás szerepének növekedésével Ko-

máromban is a nagy hombárhajók, az ú.n. bő-

gőshajók vették át a főszerepet a dunai hajózás-

ban és a komáromi hajógyártásban. Bár a város-

ban számos hajótípust készítettek a kis csóna-

koktól a hadihajókig. A faanyag utánpótlását a 

szlovák tutajosok által a Vágon leúsztatott tuta-

jok jelentették. Főleg tölgy és fenyő anyagot 

használtak a hajók építéséhez. A komáromi ha-

jóácsoknak  korabeli nevükön supereknek  

nem volt külön céhe, az ács céhen belül dolgoz-

tak, és nemcsak hajóépítéssel és –javítással, ha-

nem hídveréssel is foglalkoztak. Így nem megle-

pő, hogy az első világháborúban sok komáromi 

hajóács szolgált hidászként. A városban a 19. 

század elején már hajóbiztosító társaság is mű-

ködött. Ekkor már több mint 400 gabonakeres-

kedő élt és dolgozott itt. A hajógyár virágkora a 

19. század végén kezdődött, amikor a Magyar 



Folyam- és Tengerhajózási Rt. a győri hajójavító 

megvásárlása után Komáromban megalapította 

az „öreg” hajógyárat. A trianoni békét követően 

 mivel a város északi része és vele a hajógyár 

Csehszlovákia területére került  a Škoda vette 

át a gyár működtetését. A második világháború 

után a gyár önállóvá vált, és a mai napig műkö-

dik. Az előadás alatt nemcsak a gyárról és a ha-

jóácsokról, hanem szerszámaikról, a hajókról is 

számos, nagyon informatív képet láthattunk.  

A második eladást dr. Kertész Róbert tartotta, 

aki a szolnoki Damjanich János Múzeum munka-

társaként a Szolnokon a Tisza medrében talált 

bőgőshajóroncs-leletek kapcsán a szolnoki és 

komáromi hajózás történelmi és szakmai hason-

lóságáról beszélt. Bemutatta a szolnoki hajózás 

történetét, a kikötők és hajóács-műhelyek elhe-

lyezkedését, működését, szerepét a város és gaz-

dasága történetében. Érdekes előadását számos, 

ritkán látható, egyedi képpel illusztrálta. A dél-

után folyamán az észak-komáromi hajógyár 

vezetőinek jóvoltából a komáromi hajógyár éle-

tébe pillanthattak be a résztvevők egy rövid 

gyárlátogatás erejéig.  

Este Az aranyember című filmet vetítették a sző-

nyi művelődési házban.  

A konferencia második napján három előadás 

hangzott el. Siklósi József Ybl-díjas építész, Ko-

márom város főépítésze a csigavonal szerepét 

mutatta be az építészetben. Óvári Zsuzsanna 

művésztanár a csigavonal a népművészeti fel-

használásáról, a motívumkincsekben való szere-

péről értekezett. Gáts Tibor népi iparművész, 

hangszerkészítő pedig a hangszerkészítés rejtel-

meibe vezette be a közönséget.  A népművészeti 

egyesület tagjai kézműves munkáik fortélyait 

mutatták meg a közönségnek, volt hajócsipke-

készítés, kötélverés, tengerészcsomók kötése.  

A konferencia mindkét napján a Duna Népdalkör 

és a Napraforgók Citerazenekar szerepelt. A ki-

állítás 2018. április 8-ig látogatható.  

 

76. Helytörténeti Kerekasztal 

Nádasiné Balatoni Anna 

2017. szeptember 29-én tartottuk ez évi utolsó 

összejövetelünket. Engedje meg a Kedves Olva-

só, hogy a Kerekasztal beszámolója előtt rövid 

kitérőt tegyek, és egy évek óta nyomasztó terhet 

letegyek a vállamról. 

Amikor késve megírom ezt a beszámolót, szo-

morú kötelességemnek érzem mindenekelőtt, 

hogy visszatekintsek az időben, hisz amikor az 

események történtek, egyszerűen nem volt erőm 

ezt megtenni. Kovács Lajos helytörténész, dorogi 

barátunk távozása döbbentett rá arra, hogy ro-

hamosan múlik az idő. A Helytörténeti Kerek-

asztal tizenkét éves működésének utóbbi évei-

ben, olyan értékes, kollégákat, barátokat veszítet-

tünk el, akik pótolhatatlan űrt hagytak maguk 

után. Hármójuk halála döbbentett rá arra, hogy 

az idő rohan, és az ember számára nagyon is 

véges. 

Dr. Wagenhoffer Vilmos  nyugalmazott iskola-

igazgató, Máriahalom szülöttje, Pro Urbe Esz-

tergom-díjas, Úny Díszpolgára és számtalan el-

ismerés birtokosa 74 éves korában, 2010. július 

28-án halt meg. Folyamatos kutatása mellett sző-

lőfaluja Máriahalom, és későbbi munkahelye, 

lakhelye Esztergom, Esztergom - Kertváros tör-

ténetéről adott ki munkákat, jelentetett meg cik-

keket. 

Padányi Lajos  pedagógusdinasztia tagja, nyu-

galmazott tanár, Nyergesújfalu Díszpolgára, Pro 

Urbe díjas, és még számtalan kitüntetés birtoko-

sa, helytörténész, néprajzos, környezetvédő, a 



Természetjáró Szakosztály vezetője, és számta-

lan helytörténeti kiadvány szerzője  2014. nov-

ember 11-én, 76. évében hunyt el.  

 

Fotó: Juhász Mihály 

Alig egy hónapja, október 14-én vettünk végső 

búcsút Kovács Lajos nyugalmazott iskolaigazga-

tó – író  helytörténésztől, a megyei Príma Díj, 

Komárom- Esztergom Megyéért Díj és Dorog 

Díszpolgára cím birtokosától, aki 67 évesen, még 

tele tervekkel ment el. Azt írta nekem utolsó 

levelében, hogy csütörtökön előadása lesz a 

Szent Adalbert központban, de a mindig kiszá-

míthatatlan sors ezúttal is közbeszólt.  

Elismeréseiket, érdemeiket és munkásságukat 

oldalakon át lehetne még sorolni. Mindhármuk 

élete példa az utókor számára, mely a közért való 

tenni akarásról szólt. Köszönjük, hogy megis-

merhettük őket!  

2005. június 3-án Betákné Lampért Gabriella 

könyvtárossal meghirdettük a kistérségben a 

már-már eltűnni látszó honismereti mozgalom 

egy kis helyi baráti közösségét, hogy az meg-

őrizhesse fontosságát, és legalább szűkebb kör-

nyezetünkben próbáljuk meg életre kelteni.  

Már az indulás reménnyel teli volt, Esztergom, 

Tát, Bajna, Nyergesújfalu, Süttő, Ács (akkor 

még Dad lelkésze Gerecsei Zsolt révén), vala-

mint Lábatlan négytagú kutatógárdájával indult a 

vándorgyűléses, lábatlani székhelyű helytörténeti 

csoportunk. Évek során gyarapodtunk  a nagysá-

pi és dorogi kolléganőkkel és kollégákkal, illetve 

hozzátartozóikkal, mint pártoló tagokkal. 

Hirdettük, hogy összejöveteleink nyitottak, és 

minden helytörténet iránt érdeklődőt szívesen 

látunk. Erre nem nagyon mutatkozott igény, de 

folyamatosan reménykedünk, hogy ez a honis-

mereti kör manapság is gyarapodhat még érdek-

lődő új tagokkal.  

Sokszorosított térképünkön huszonnégy bejelölt 

település szerepel, melyek közül kutató kollégá-

ink közreműködésének köszönhetően, vándor-

gyűléseken vettünk részt, megismerve az adott 

település történetét és nevezetességeit. A látottak 

alapján sok ötlet cserél gazdát ma is, és évek 

során egy-egy településre többször is visszaláto-

gattunk, hiszen mindig történt valami új,  amivel 

büszkélkedhettek az ottani kollégák.  

Szeptember 29-i találkozónkra két új vendég 

érkezett Könyvesné Nyitrai Erika óvónő, aki 

elmondta, hogy őt a régi játékok elkészítési mód-

ja érdekli, valamint a népi gyógyászat kapcsán a 

gyógynövények.  

Primusz Sándor  novemberi előadásában  az álta-

la rendezett, a Lábatlani papírgyár története című 

1986-ban készült filmre hívta föl a figyelmünket, 

amely már a YouTube csatornán is látható. 

 

A papírgyárról készült film 

https://www.youtube.com/watch?v=JhrgPfxUbqU 

Ugyanekkor bemutatta az anyai ágon piszkei 

gyökerekkel rendelkező és Neszmélyen élő Ju-

hász Mihályt is, aki  1995 óta gyűjtő. A legko-

rábbi birtokában lévő levél 1736-ból való, és kb. 

40 darab régi képes levelezőlapot is magáénak 

mondhat, ezen kívül többféle tárgyat is gyűjtött 

az elmúlt időkből. Hobbyja még a fotózás.  

https://www.youtube.com/watch?v=JhrgPfxUbqU
https://www.youtube.com/watch?v=JhrgPfxUbqU


Izsó Károly helytörténész az Országos Értéktár 

találkozóról számolt be, mint a helyi bizottság-

nak egyik oszlopos tagja.  

Dr. Horváth Géza, a tatabányai József Attila 

Megyei Könyvtár munkatársa többek között el-

újságolta, hogy a Gerenday Közösségi Házat 

2017. szeptember 28-i dátummal felvették a Me-

gyei Értéktárba, megőrzendő értékként.  

Óvári Zsuzsanna tanárnő nevéhez fűződik a 18 

éve működő örökségvédő tábor,  mely számtalan 

elismerést szerzett azon kívül, hogy kezük mun-

káját dicséri több rendbe tett sírhely is, továbbá a 

sírkert kerítésének mázolása, kigazolt parkré-

szek. A tanárnő elmesélte még tapasztalatait és 

élményeit a sárospataki Honismereti Konferenci-

áról.  

 
Fotó: Juhász Mihály 

Dr. Wagenhofferné  Gizike élményeit osztotta 

meg velünk egy közelmúltban történt  és emlé-

kezetes buszkirándulásról, amikor Betléren jár-

tak a csodálatos  Andrássy-kastélyban. Ajánlotta 

társaságunk figyelmébe.  

Bár voltak hiányzóink, de ismét  tanulságos, kö-

tetlen beszélgetéssel záruló délutánt töltöttünk 

együtt.  

Találkozunk márciusban, és szeretettel várunk 

minden érdeklődőt, különösen is a múltunk iránt 

érdeklődő fiatalokat!  

 

Születésnapján az ünnepelttől ka-
pott ajándékot a város 

Bartók Gertrud 

A Tatabányai Múzeum adott 

otthont november 23-án id. 

Gyüszi László legújabb 

könyve bemutatójának. A 

Tatabányai krónika című 

kötet a szerző válogatott 

helytörténeti írásainak gyűj-

teménye, amely egyben a 

múzeum új kiadványsorozatának nyitó darabja 

is. A szerzőt és könyvét Kiss Vendel történész, a 

múzeum munkatársa mutatta be. Rövid beveze-

tőjét követően Gyüszi tanár úr mesélt életéről, 

pályájáról, újságírói és tanári éveinek tapasztala-

tairól. Végül a megjelent vendégek köszöntötték 

a szerzőt 88. születésnapja alkalmából. A kötet 

Tatabánya Megyei Jogú Város támogatásával, a 

Jó szerencsét! emlékév alkalmából jelent meg. 

 

id. Gyüszi Lászlóról Vágó-Lévai Katalin készítette a fotót 


