
K R Ó N I K A . 

A 200 éves Komárom megyei szénbányászat jubileumi 
ünnepsége Vértessomlón 

1980. július 5-én Vértessomlón, az egykori tisztiház udvarán tar tot tuk meg a 
Komárom megyei szénbányászat 200 éves jubileumi nagygyűlését. A kétszintes tiszti-
ház lakója volt Prockl Kristóf bányafelügyelő, aki leszármazottja annak a Prock'i 
Kristóf fővájárnak, aki Liczner Ignác Esterházy uradalmi mérnök vezetése mellett 
1780-ban a rendszeres bányaművelési munkálatokat megkezdte és irányította. A jubi-
leumi ünnepséget a Magyar Szénbányászati Tröszt, a Tatabányai és Oroszlányi Szén-
bányák igazgatóságai, valamint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesü-
let három helyi csoportja és történeti szakcsoportja szervezték. Részt vett a rende-
zésben még a Vértesi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság igazgatósága és az Országos Er-
dészeti Egyesület helyi csoportja. Segítettek a szervezésben Vértessomlón a tanács, 
a párt, a Hazafias Népfront, a KISZ, a plébániai hivatal és Vértessomló lokálpatriótái. 

Az ünnepséget Varga Albert, az Oroszlányi Szénbányák vezérigazgatója nyitotta 
meg, ma jd dr. Tamássy István, a Magyar Szénbányászati Tröszt vezérigazgató helyet-
tese mondott ünnepi beszédet, amelyben ismertette a Vértessomlói szénbányászat tör-
ténetét . 

* 

Brennberg és Nógrádverőce után Somlón kezdődött meg a rendszeres bányászko-
dás hazánkban az úgynevezett régi bánya telepítésével 1780-ban. Ezeket a bánya-
művelési munkálatokat az Esterházy uradalom utasí tására Liczner lgnácz uradalmi 
mérnök vezetése mellett Prockl Kristóf fővájár végeztette. Az első létesítmény a szén-
telep nyugati kibúvását követő régi bánya elnevezésű ereszke volt, ami később a 
Gesztesi patak medrébe torkolló légtáróval bővült. Az 1780—1848 közötti években a 
régi és a közép elevezésű bányákban folyt a termelés, majd az 1848—1890-es évek 
között a Mária és a Miklós bánya lett a széntermelés alapja. 1890-től a Corvin-akna 
nyitásával próbálták a bányászkodást fellendíteni. A bányászat 113 éve alatt a kiter-
melt szén menyisége 240 ezer tonna. A termelt szenet kezdetben elsősorban az Ester-
házy uradalom használta mész- és téglaégetésre. A „tatai kőszén" néven forgalmazott 
zsemlyei szén eljutott a komáromi várba , sőt a dunai gőzhajózási forgalom 1830. évi 
megindulása után Pestre is. 

A helyi szénbányászat fejlődését korlátozta az a körülmény, hogy a bánya távol 
esett a főútvonaltól, rossz közútjai voltak és a piaci árak sem kedveztek, mivel hő-
egyenértékre számítva a szén 1,3-szor többe került mint a bükkfa. Viszontagságos 
évek, értékesítési nehézségek, közlekedési és szállítási problémák, a szükséges tech-
nikai felszerelés és a felhasználó ipar hiánya együttesen azt eredményezték, hogy 
a bányászat mindvégig agonizált, mígnem 1893 tavaszán a termelést teljesen beszün-
tették. 

A vértessomlói bányászatot ismérvei alapján táróbányászatnak nevezzük, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a feltáró és kőszénszállító vágat szintje alatt is folytattak 
bányaművelést. Szellőztetési célokra vagy a táró, vagy a függőleges aknák — mint a 
Vitla- és Pál-akna — szolgáltak. A javarészt külszín alatt, 10—30 m mélységben 
fekvő telepeken a fej tésmód folyosószerű volt, később a Corvin-aknában pásztafejtést 
alkalmaztak. A szén jövesztése és rakodása kizárólagosan kézi erővel történt, a sze-
net és a vizet talicskákkal szállították el. Az alacsony technikai színvonal, az elemi 
vízemelő berendezések hiánya, a csökkent értékesítési lehetőség és mindezek kölcsön-
hatása eredményezi, hogy a szén piaci ára kedvezőtlen, s a vértessomlói szén nem 
volt versenyképes. 
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K»S. líiiSI j. 

Az ünnepi alkalomra kibocsátott emlék-
lap és levelezőlap 

Közben kiépült az országos vasúthálózat, fejlődik az ipar, fogynak az erdők, 
mind több jóminőségű barnaszénre van szükség. És i t t következik a vértessomlói 
bánya történetének az a mozzanata, amellyel egyszer és mindenkorra beíródott a 
magyar bányászat történetébe. Az 1891-ben alakult Magyar Általános Kőszenbánya 
putnoki bányaüzemének akkori igazgatója, Hönsch Ede elsőként ad hangot annak 
a véleményének, hogy itt is keresni kell az oligocén alatt i eocén széntelepet. A fúrási 
programot Brodmann Miksa dolgozta ki. Az egymás után eredménytelennek mutat-
kozó fúrásokat követően az ötödik fúrás t Brodmann Vértessomlótól ÉK-i irányban, 
a falutól 2,5 km-re jelölte ki Síkvölgypusztán. Ez a fú rás 1895 karácsonyára a 44—75 
méter között olyan nummulinás réteget harántolt, melyben Esztergom vidékén is 
meglévő édesvízi eocént és benne szénelőfordulást találtak. A további kutatást azon-
ban a pénzhiány meghiúsítani látszott. A MÄK vezérigazgatója Herz Zsigmond mégis 
egyetértett a fúrás tovább mélyítésével, s ennek eredménye, hogy 1896. március 11-én 
118,3 mélységen 5,8 méter vastag eocén széntelepet harántoltak. Ezzel a fúrással fe-
dezték fel a tatabányai szénmedencét, s alapozták meg hosszú időre a magas szín-
vonalú tatabányai szénbányászatot. 1896. december 25-én kigördült az első csille szén 
a tatabányai l-es lejtős aknából. 

* 

Az ünnepi beszéd után a zenekar eljátszotta a bányász himnuszt, miközben dr. 
Tamássy István leleplezte a bronzból készült emléktáblát, amelyen a következő szöveg 
olvasható: Vértessomló (Sömle, Zsemlye) határában a tatai Esterházy uradalom 1780-
tól folytatott mélyműveléses bányászatot. A bányaüzem 1893-ban szűnt meg. E ház-
ban székelt 1870 után a bányatiszt. A Komárom megyei szénbányászat megindulásá-
nak alkalmából megemlékezünk az elődökről, a bányászat halottairól. 

Magyar Szénbányászati Tröszt 

Tatabányai Szénbányák Oroszlányi Szénbányák 

1980. július 5. 

Az emléktábla leleplezése után Varga Albert megnyitotta a 200 éves Komárom 
megyei szénbányászatot bemutató kamarakiáll í tást , amelyet a Komárom megyei Mun-
kásmozgalmi és Ipartörténeti Múzeum rendezett az Oroszlányi és Tatabányai Szén-
bányák közreműködésével. 
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A kiállítás megtekintése után (került sor a vértessomlói temetőben Prockl Kristóf 
felújí tott síremlékének megkoszorúzására. Dr. Tamássy István kegyelettel emlékezett 
meg ezzel a koszorúzással valamennyi vértessomlói elhunyt bányászról. A bányász 
zenekar gyászindulót játszott, miközben bányászegyenruhás fiatalok elhelyezték a ke-
gyelet koszorúját Prockl Kristóf bányatiszt síremlékére. 

Roznai István 

Az V. Nógrád megyei Honismereti Tábor1 

Kedves lányok és f iúk! 

Hatónkban egyre szélesebb köröket vonz a Honismereti mozgalom. Országszerte 
nyílnak a mienkhez hasonló honismereti táborok, melyek a történelmi múlt felé for-
dulva ku ta t ják elődeink mozgalmi tevékenységét, életmódját, a művelődés lehetősé-
geit, munkakörülményeiket, népszokásokat. A mi táborunk jellegénél fogva a bányá-
szat történetét, a bányászok életmódját , szokásait ku ta t ja . 

A tábor p rogramja ezúttal is kapcsolódik az országos és a megyei kutatási te r -
vekhez és kötődik a salgótarjáni ú j múzeum kiállí tásainak megnyitásához. Szeretnénk 
ugyanis ha ez a tábor olyan eredménnyel zárulna, amely felhasználható lenne ebben 
a munkafolyamatban. 

Céljaink változatlanok; mindenekelőtt az iskolában szerzett ismeretek kiegészí-
tésére, gyakorlati alkalmazására vállalkozik a tábor. A kutatás során, s ez természe-
tes, jobban megismerjük szűkebb hazánkat, szülőföldünket. Végül bízunk abban is, 
hogy jónéhányan kedvet kapnak a résztvevők közül történelmi tanulmányok folyta-
tására, amit már nem egy példával tudnék igazolni. Találkoztok m a j d a kutatómunka 
izgalmával, a felfedezés örömével, élményével. Ez a munka megtanít lényeglátásra, 
összefüggések felismerésére. Nevel a régi, nemzedékek tárgyi és szellemi emlékeinek 
megbecsülésére. 

Ahhoz, hogy igazán szeressük szűkebb hazánkat ismernünk kell jelenét, de éppen 
úgy múlt já t is. Négy megyei és két országos tábor előzte meg ezt a mostanit, bizo-
nyítva a középiskolákkal való jó együttműködést, amelyet továbbra is ápolnunk kell, 
mutatva a diákok érdeklődését a múlt iránt. 

A tábor programjának összefoglaló megnevezése: A bányászok élete a Karancs-
vidéken. A kutatási terület Etesre és környékére, valamint Karancslapuj tőre és Ka-
rancsal jára ter jed ki. Hat csoport kezdi meg a munkát muzeológusok vezetésével. 
Két munkásmozgalom-történeti csoport Vonsik Ilona és Kriskó Lajosné irányításá-
val; az előbbi a Horthy-korszakról, az utóbbi Karancs-vidék ellenállási mozgalmáról 
gyűjt anyagot. Két néprajzi ^soport Kapros Márta és dr. Zólyomi József vezetésével 
a Karancs-vidék viseletét és állattartásának, gazdálkodásának hagyományait kuta t ja . 
A Balázs László vezette művelődéstörténeti csoport iskolatörténettel, a sportmozga-
lommal, a sportolási lehetőségekkel, a kaszinók, a dalárdák, az olvasókörök történeté-
vel foglalkozik. A bányásszáválás folyamatát, a bányászat egykori munkamódszereit 
kuta t ja , szerszámokról, termelési eljárásokról gyűj t anyagot a dr. Szvircsek Ferenc 
vezette ipartörténeti csoport. 

A gyűjtés során feltárt értékek jelenünket gazdagítják. Ebben a táborban komoly 
munka folyik majd, egész napos kutatómunka a gyűj tés helyszínén reggeltől délutánig, 
de mindenképpen örömet fogtok lelni benne. Szórakozásra is lesz lehetőség, este rend-
szeres programokon, vasárnap kiránduláson, sportrendezvényen kikapcsolódhattok. 

A tábor utat nyit ú j célok megvalósítása felé. Egy ismeretlen, vagy kevéssé is-
mer t munkafolyamatot ismerhettek meg, a tudományos kutatómunkát . 

Marczinek István 

l A t á b o r m e g n y i t á s á n e l h a n g z o t t b e s z é d (Szerk.) 
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Bercsényi-emlékünnepség Vaján és Nyíregyházán 

1979. október 6-án leplezték le a va-
jai várkastély parkjában létesülő „ku-
ruc szoborgaléria" legújabb alkotását: 
Rátonyi József szobrászművész Bercsé-
nyi Miklós, a Rákóczi-szabadságharc 
főgenerálisáról és Bercsényi László, a 
Rákóczi-szabadságharc kapitánya, 
Franciaország marsall járól készített kö-
zös emlékművet. Az ünnepséget a Ha-
zafias Népfront Országos Tanácsa, a 
Magyar Népköztársaság Honvédelmi 
Minisztériuma, a megyei, járási és a 
helyi szervek rendezték. 

Vaja ezen a napon ünnepi díszt öl-
tött. Zászlók lengtek az utcákon, fel-
iratok köszöntötték az ideérkező ven-
dégeket. Katonák és a va ja i úttörőcsa-
pat „közlekedési rendőrei" irányították 
a forgalmat. Üttörők, i f júgárdisták, ka-
tonák ál l tak díszőrséget az emlékmű 
előtt. 

A vendégek a várkastély első emeleti 
nagytermében gyülekeztek. Eljöttek 
hozzánk: Menyhárt András vezérőr-
nagy, a Honvédelmi Minisztérium Ka-
tonai Tanácsának tagja; dr. Molnár 
Béla, a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának t i tkára; dr. Bán Károly ez-
redes, agitációs és propaganda csoport-
főnök, főcsoportfőnökhelyettes; a Fran-
cia Köztársaság budapesti nagykövet-
ségének képviseletében Jaques Rambal 
nagykövetségi tanácsos és Jaques Mo-
ser alezredes, katonai és légügyi atta-
sé; Hosszú László, a megyei pártbizott-
ság t i tkára; Gyúró Imre, a megyei 
tanács elnökhelyettese; Gulyás Emiiné 
dr., a Hazafias Népfront megyei bizott-
ságának a titkára, továbbá a járás, 
a község párt-, állami és társadalmi 
szerveinek, a nyíregyházi helyőrség ala-
kulatainak képviselői. 

A vendégeket Paragh László, a Ha-
zafias Népfront vajai nagyközségi bi-
zottságának a t i tkára köszöntötte. Be-
mutat ta a falut, beszélt Va ja község 
múltjáról, a jelen politikai, gazdasági 
és kulturális eredményeiről. Ezt köve-
tően a Bercsényi-emlékműnél, a Him-
nusz elhangzása után, Molnár Mátyás 
múzeumigazgató, a Hazafias Népfront 
vajai nagyközségi bizottságának az el-
nöke üdvözölte a több száz résztvevőt 
és megnyitotta az ünnepséget. Ezután 
Kiss Lajos vezérőrnagy, a Magyar 
Honvédelmi Szövetség főti tkára, a Ha-
zafias Népfront Országos Tanácsának 
a tag ja mondott avatóbeszédet. Mél-

tatta Bercsényi Miklós kuruc főgene-
rális kiemelkedő tevékenységét. Be-
szélt arról, hogy milyen szerepe volt 
a Rákóczi-szabadságharc előkészítésé-
ben, s miegemlitette, hogy végig ki tar-
tott a szabadságharc eszméje mellett. 

Fia, Bercsényi László, aki f iatalon a 
Rákóczi-szabadságharcbain kapi tányi 
rendfokozatot ér t el, a szabadságharc 
bukása u tán Franciaországban telepe-
dett le. Választott hazájában e lér te a 
legnagyobb méltóságot, marsall lett, de 
élete végéig magyar maradt.1 

Az avatóbeszéd elhangzása u tán a 
katonazenekar kuruc dallamainak 
hangjára a szónok leleplezte az em-
lékművet. 

A leleplezés u t á n Sipos György, a 
Hazafias Népfront vajai nagyközségi 
bizottságának a tagja, a Vay Ádám 
Múzeum Baráti Kör elnöke vet te á t az 
emlékművet és köszönetet mondott 
mindazoknak, ak ik elősegítették az em-
lékmű felállítását, az ünnepség meg-
rendezését. A szoborátvétel u tán a 
rendező szervek képviselői koszorút he-
lyeztek az emlékműre. A délelőtti ün-
nepség a Rákóczi indiüó hangjaival 
ért véget. 

Délután Nyíregyházán, a Bessenyei 
György Tanárképző Főiskolán folyta-
tódott az ünnepség. Gulyás Emiiné dr., 
a Hazafias Népfront megyei bizottsá-
gának t i tkára köszöntötte a Bercsényi 
László emlékürunepség résztvevőit. Ezt 
követően dr. Zachar József kandidá-
tus, hadtörténész tartott ünnepi beszé-
det. 

1 B e r c s é n y i L á s z l ó r ó l b ő v e b b e n l á s d d r . Z a -
c h a r J ó z s e f : E g y é l t e n át igazi m a g y a r és 
v i t éz k a t o n a . H o n i s m e r e t , 1978. 1. sz. 21—23. 
o ld . 
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Az ünnepi beszéd elhangzása u tán 
irodalmi és művészeti műsor követke-
zett. Fellépett a Magyar Néphadsereg 
Vörös Csillag Érdemrenddel kitünte-
tett művészegyüttese. 

Molnár Mátyás 

A Tájak, Korok, Múzeumok 
akció szervezése egy debreceni 

honismereti szakkörben 

A Tájak, Korok, Múzeumok orszá-
gos közművelődési és honismereti ak-
cióban szakkörünk az 1979—1980-as 
tanévben szervezetten vett részt. A 
debreceni KLTE Gyakorló Általános 
Iskola II. Rákóczi Ferenc Honismereti 
szakkörének tagjai egyénileg már az 
előző tanévben is bekapcsolódtak ebbe 
a vonzó országjáró kezdeményezésbe, 
azonban az elmúlt tanévben központi 
fe ladatunkká tettük, s így munkate r -
vünkben nagyobb szerepet kapott. Az 
ezzel kapcsolatos tapasztalatról szeret-
nék röviden beszámolni. 

Lehetővé tettük, hogy a honismereti 
szakköri tagságon kívül érdeklődő ven-
dégek is résztvehessenek e mozgalom-
ban, s az általunk szervezett kirándulá-
sokon. Az alakuló szakköri összejövete-
len részletesen ismertettük a mozgalom 
célját, hasznát és feladatait . Kb. egyhó-
napi szervező munka eredményének 
tudható, hogy 52 jelentkező kért rész-
vételi lapot, s megkapták az Utazás ha-
zai tájakon című kiadványt és a térké-
pet. A debreceni múzeumok látogatása 
u tán egy szervezett szabolcsi autóbu-
szos tú ra következett, melynek során 
Nyírbátor, Vaja és Nyíregyháza múzeu-
mait és műemlékeit kerestük fel és ér-
tékes pontokat gyűjtöttünk. A továb-
biakban a szakköri tagok és a szülők 
hétvégi kirándulásain egyénileg folytat-
ták hasznos látogatásaikat. Szakköri fog-
lalkozásainkon programba vettük az 
időnkénti értékelést, valamint az egyéni 
látogatásról való beszámolót is. Az is-
kolai év folyamán három alkalommal 
tar tot tunk értékelést, ki hány ponttal 
rendelkezik. Ezek ú jabb ösztönzést ad-
tak e hasznos akcióban való további 
részvételhez. Két budapesti kirándulást 
szerveztünk, elsősorban a TMK-akció 
jegyében. Március hó folyamán a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumot, a Koronázó 
Mátyás templomot és a Munkásmozgal-
mi Múzeumot kerestük fel szakvezető-

vel. A májusi kirándulásainkon az óbu-
dai Aquinkumot látogattuk meg. Az ak-
ció évi lezárására és értékelésére nyil-
vános honismereti szakkörön kerül t sor. 
Ezt a szakkörünket a megyei honisme-
reti nap keretében meghívott szülők és 
szakkörvezetők jelenlétében a Déri Mú-
zeumban tartot tuk. Nyolc szakköri tag 
rövid élménybeszámolót tartott a meglá-
togatott múzeumokról. Az őszi kirándu-
lók közül 32 szakköri tag és vendég tar-
tott ki az akció mellett. A húsz pont-
nál többet gyűjtő tagok (24 fő) jutalom-
könyvben részesültek. A jutalmazásnál 
a pontok mellett figyelembe vettük azt 
is, hogy kik tartottak év közben, s a 
záró szakköri összejövetelen élménybe-
számolót és kik készítették a látogatott 
helyek képeslapjaiból, prospektusaiból 
tablót. 

A további feladat a szünidő elején a 
bronzjelvény megszerzése és az ezüst-
jelvényért való látogatás folytatása, 
újabb pontok gyűjtése, s az ismeretek, 
élmények gyarapítása. 

Dr. Szamosújvári Sándor 

Honismereti munka Földesen 

Földes, Hajdú-Bihar megyei község-
ben a honismereti, helytörténeti munka 
1968. évben kezdődött el és ma már cse-
lekvő mozgalommá vált. A bizottság 10 
taggal működik a községben és mindent 
megtesz a tudatformálás, a közösségi 
életre való nevelés érdekében. 

A földesi bizottságnak éves munka-
terve van, évenként 3—4 esetben ülése-
zik, ahol értékeli a végzett munkát és 
meghatározza a következő feladatoka i.. 
Segíti a bizottság a községben működő 
43 tagú vegyeskórus, 20 tagú KlSZ-tánc-
csoport, 6 tagú citerazenekar, 30 tagú 
népművészeti szakkör, 40 tagú kertba-
rátkör és az iskolai krónikaíró szakkör 
munkáját . A munkához jelentős segítsé-
get adnak a párt, a tanács, a KISZ, a 
szövetkezetek, valamint a községi kul-
túrház és könyvtár. 

1979. november 9-én Földesen tartotta 
meg ülését a Hazafias Népfront Hajdú-
Bihar megyei Honismereti, Helytörténeti 
Bizottsága. Tanulmányozták a földesi 
bizottság munkáját , megtekintették a 
vegyes kerámia, illetve helytörténeti 
gyűjteményeket Gaál Zsigmond és Ara-
nyi Gyula bizottsági tagoknál, továbbá 
az általános iskola úttörői által gyűjtött 
tárgyakat. 
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A bizottság tagjai ellátogattak a helyi 
bizottság és a ker tbarátkör tagjai által 
létesített „Balásházy János" Ker tbará t -
múzeumban. A múzeum épületében, a 
m a j d 100 éves vénkert i paj tában még 
megvan az eredeti cilinderes kéményes 
nyitott, padkás tűzhely, bent a házban a 
búboskemence. Az épület és a benne 
összegyűjtött tárgyak jelképezik a föl-
desi kertek tulajdonosainak mezőgazda-
sági hagyományait, kertben használt 
szerszámait. 

A bizottság tagjai gyűjt ik a régi, már 
használatban nem lévő tárgyakat, íráso-
kat, fényképeket. Visszaemlékezéseket, 
írnak a veteránokról, a község vezetői-
ről, akik a felszabadulás óta dolgoztak 
és dolgoznak, írásba foglalják elbeszélé-
seiket, hangfelvételt készítenek velük. 
Karacs Zsigmond bizottsági tag például 
összegyűjtötte Földes régi és ú j utcane-
veit és a községben a ragadványneveket 
is. 

A felszabadulás óta a bizottság tagjai 
több helytörténeti munká t készítettek. 
Gaál—Szatai—Szőke: Földes község ta-
nácsának emlékfüzete (1944—1948); Gaál 
Zsigmond: A Földesi Vegyesipari Szö-
vetkezet 25 éves k rón iká ja (1951—1976); 
20 éves a KISZ, Földes Ifjúságmozgalmi 
története (1957—1977); és Sólyom József: 
Földesi lakodalom. Népi játék 5 jelenet-
ben. Oros Károly: Földesi Rákóczi Tsz 
30 éves története most készül. A bizott-
ság tag ja i igen sok tanulmányt is megír-
tak. Előadásokat szerveznek a község la-
kosai részére, ahol a község történetét 
ismertetik. Előadás hangzott el Társada-
lom és telepítés, Földes családjainak a 
múlt járól , Balásházy János életéről, 
munkásságáról. A tanulmányok közül 
nagy jelentőségű a földesi cigány lakos-
ság életének a felmérése és a Szabó Gás-
pár vértanúról elkészített munka is. 

A bizottság tagjai a községben segítik 
az út törő őrs és raj , a szocialista brigá-
dok naplóinak vezetését. A bizottság 
egy tag ja krónikában vezeti, hogy na-
ponként mi történik a községben. Segíti 
a bizottság az „Ismerd meg hazádat 
mozgalom"-mal kapcsolatos kirándulá-
sok, vetélkedők szervezését, a kiállítások 
megrendezését. 

Már hagyományossá vált a községben 
minden év október 17-én a község fel-
szabadulásának nap ján az általános is-
kola VII. osztályosad részére vetélkedő 
tartása, községünk felszabadulás óta el-
telt történetéből és az úttörőmozgalom 
történetéből. Hagyomány Földesen min-
den évben a szüreti felvonulás és bál 
megtartása, karácsonykor a bethlehemes 

játékok. Részt vesznek a bizottság t a b 
jai a Déri Múzeum által minden évben 
meghirdetett pályázatokban is. Dr. Dan-
kó Imre, a Déri Múzeum igazgatója, a 
Hajdú-Bihar megyei Honismereti, hely-
történeti Bizottság t i tkára elismeréssel 
szólt a látottakról, az írásban elkészített 
és előterjesztett „Tájékozta tóbban fog-
laltakról, a végzett munkáról . Javasol-
ta, hogy a vénkerti paj tát , mint műem-
léket, el kell látni nádtetővel, amelyhez 
az illetékes szervek segítségét is kérni 
kell. 

A Földesen tartott kihelyezett ülésen 
elhangzottak további lendületet adnak a 
helyi és megyei honismereti, helytörté-
neti munka kiszélesítéséhez, tömegmoz-
galommá való tételéhez. 

Gaál Zsigmond 

Geszler Ödön hetvenéves 

Fiatalon senki sem készül „helytörté-
neti szakmára". Valamennyien, a moz-
galom hívei és munkálói valahonnan, 
más pályáról, véletlenül vagy tudatosan 
jutottunk el a mozgalomhoz. Geszler 
Ödön is csak nyugdíjba helyezése után 
került a helytörténet művelői közé, de 
nem véletlenül: „előéletében" számos 
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adottság és mozzanat jelzi idáig vezető 
út ját . 

Egy évtizeddel ezelőtt ismertem meg, 
illetőleg ismertük meg mindannyian, 
akik a honismereti mozgalom régi elkö-
telezettjei vagyunk. Találkoztunk a Fő-
városi Művelődési Házban rendezett 
üzemtörténeti tanfolyamokon, a Haza-
fias Népfront helytörténeti fórumain, a 
Magyar Történelmi Társulat Üzemtör-
téneti Szekciójának előadásain, város-
történeti tanácskozásokon. Az újoncok 
buzgalmával hallgatta és jegyezgette a 
helytörténeti ismeretek leghivatottabb 
szakembereinek: Székely György, Jeney 
Károly, Sipos Péter, Töltési Imre, Sze-
keres József, Sárközi Zoltán, Gerelyes 
Ede, Szilágyi János és mások fejtegeté-
seit, előadásait. 

1971 novemberében részt vett az I 
Budapesti Helytörténeti Konferencián és 
az Üzemtörténeti Szekció ülésén felszó-
lalt a TIT Budapesti Szervezete Törté-
nelmi Szakosztályának képviseletében. 
Praktikus gondolatokat vetett fel a TIT 
és az ismeretterjesztés, valamint a hely-
történeti munka kapcsolatának, együtt-
működésének lehetőségeiről. Az esemé-
nyekről kiadott almanach szerint a kon-
ferencia alkalmából meghirdetett pá-
lyázaton dr. Geszler Ödön Adatok Bu-
dapest háború utáni újjáépítésének 
üzemtörténeti vonatkozásai című dolgo-
zatával, mint a „legjobb üzemtörténeti 
munkával" a Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsának különdíját nyer te el. 

Ezek voltak Geszler Ödön első jelent-
kezései a Honismereti mozgalomban. 
Folytatódott részvételével az 1972 júniu-
sában Magyaróvárott megrendezett 
Nemzetközi Üzemtörténeti Konferen-
cián. További „karr ier je": kiléptették a 
mozgalom névtelen katonáinak sorából 
azzal, hogy az I. Budapesti Helytörténe-
ti Konferencia határozatából 1972 má-
jusában megalakított Fővárosi Helytör-
téneti Klub vezetőségébe megválasztot-
ták Cseh József elnök mellé társadalmi 
t i tkárnak. 1973-ban tagja lett az FMH 
Helytörténeti—Honismereti Szakbizott-
ságának is. 

Emlékezetesek a Fővárosi Helytörté-
neti Klubban 1976 tavaszáig, a klub 
megszüntetéséig megtartot t előadásai, 
felszólalásai, titkári beszámolói. A klub 
társadalmi vezetőségének a havi össze-
jöveteleken sikerült megvalósítani az 
öntevékeny helytörténészek állandó ta-
lálkozóját. 1976 január jában megrende-
zett II. Budapesti Helytörténeti Konfe-
rencián ismertette a Fővárosi Helytör-
téneti Klub négyéves működésének főbb 

eseményeit, és a honismereti feladatok-
ra vonatkozó javaslatait. 

1976 októberében a TIT Történelmi 
Szakosztálya megalakította a Hely- és 
Üzemtörténeti Szakcsoportját, amelynek 
vezetését Geszler Ödönre, a Történelmi 
Szakosztály vezetőségi tagjára bízta. 
Mint a szakcsoport titkára, számos alka-
lommal hallottam tőle vezetésének prin-
cípiumát: „Gouverner c'est prevoir." 
Kormányozni annyi, mint előrelátni. 
Esztendőről esztendőre, jól előkészített 
éves munkatervek készülnek szakcso-
portunk havi előadóüléseinek program-
jaival a hely- és üzemtörténeti tudás-
anyag terjesztésére, kerület- és vállalat-
történeti tanulmányok bemutatására, a 
szocialista haza szeretetének elmélyíté-
sére, módszertani kérdések megtárgya-
lására. A budapesti kerületi helytörténé-
szek Kossuth Klub-beli központi talál-
kozói lehetővé teszik a folyamatos ta-
pasztalatcserét és munkamódszer-át-
adást. Az előadóüléseken megtárgyalt 
kerülettörténeteket. Egy kerület — egy 
előadás címen meghirdette a főváros 
valamennyi vállalatéhoz és üzeméhez 
járó TIT Tájékoztató. Javaslatára ren-
deztünk 1979 októberében a Kossuth 
Klubban a HNF országos és budapesti 
szervezeteivel kerekasztal-beszélgetést a 
fővárosi honismereti mozgalom időszerű 
kérdéseiről és fejlesztésének távlatairól. 
Szervezőkészségének további bizonyíté-
kai a TIT szakcsoport hagyományos má-
jusi, egésznapos tanulmányút ja i : tavaly 
Dabasra és Öcsára, az idén Gödöllőre. 

A TIT-en kívül is propagálója a hon-
ismereti mozgalomnak. Mint nyugdíjas, 
az ÉVM Építésgazdasági és Fejlesztési 
Intézetének szaktanácsadója, egyúttal a 
Nyugdíjasok Körének vezetője. Havi 
klubdélutánjaik programjában város-
töréneti előadásokat szerveznek. A Pa-
mutnyomóipari Vállalat Fiatal Műsza-
kiak és Közgazdászok Tanácsában a ma-
gyar textil ipar történetéről tar tot t egész-
éves előadássorozatot. 

Első üzemtörténeti pályamunkájának 
sikere további tanulmányok megírására 
buzdította. Az üzemek államosításának 
25. évfordulójára meghirdetett országos 
pályázatira „Útvesztés és új jászületés" 
(Egy fővárosi építőipari vállalat az 1956 
—1960. években) megírta volt vállalata 
történetének egy szakaszát. A bíráló bi-
zottság az I. díjat ugyan nem adta ki. 
de Geszler Ödön monográfiáját 65 pá-
lyamű közül a II. helyezéssel ismerte el. 

Híre ment vállalattörténeti-írói sike-
reinek. 1974-ben megbízást kapott a Pa-
mutkikészítőgyár igazgatójától a gyár 
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150 éves történetének megírására. Más-
fél évszázad az óbudai kékfestők és tex-
tilnyomók között címen, két kötetben ál-
lította össze a gyártörténetet, amely 
egyúttal a környezet, Óbuda története is. 
A monográfia olvasmányos fejezeteit a 
Textilélet című lap folytatásokban kö-
zölte, és tet te ismert té a szakmában. A 
szerző javaslatára az 1976. évi jubileu-
mi ünnepekre emléktáblával jelölték 
meg a mai gyárteleppel szemben lévő 
Lajos utca 102/b. számú épületet, az 
„ősi házat", amelyben annak idején 
Spitzer Gerzson kis kékfestő műhelyét 
berendezte. 

Végül megemlítem még egy városrész-
történeti—intézettörténeti tanulmányát . 
Az Építésgazdasági és Szervezési Inté-
zet ú j székházát a vízivárosi Csalogány 
utcában, a középkori Szentpéter külvá-
ros plébániatemplomának fa lmaradvá-
nyai fölé építették. A helyszín a közép-
korban is, a mai időkben is központ: 
akkor egy kisvárosé, ma egy kulcsfon-
tosságú iparágé, az építőiparé. Geszler 
Ödön monográfiája 200 oldalon 255 áb-
rával szerkesztette meg a patinás Vízi-
város, az üveghomlokzatú irodapalota 
és a benne működő intézmény történe-
tét. 

Adós maradtam a válasszal az írásom 
elején feltett kérdésre : milyen előzmé-
nyek után állt a honismeret szolgálatá-
ba Geszler Ödön? Életrajzában hol fe-
dezhetők fel a hozzánk vezető útijelzé-
sek? A családi otthon a humaniórák fe-
lé irányította. Szülei muzsikusok, zene-
művészek. Édesapja zeneszerző, zeneíró, 
zenepadagógus, a főváros legfelsőbb ze-
neiskolájának igazgatója; édesanyja 
zongoraművész, évtizedekig a Nemzed 
Zenede tanára, öccse is zeneszerző, ze-
nepedagógus. Az ő i f jú i érdeklődése a 
gimnáziumban a történelem felé fordul. 
Ezt tanulta a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem bölcsészeti fakultásán is. 
Professzorai Szekfű Gyula, Domanov-
szky Sándor, Hóman Bálint, Henlein 
István, a földtudományokban Cholnoky 

Jenő és a Közgazdasági Egyetemen Te-
leki Pál. Doktorál, középiskolai tanári 
oklevelet szerez, de a harmincas évek 
elején, az állástalan diplomások szomo-
rú korszakában képzettségének megfele-
lő munkahelyhez jutni lehetetlenség. Fi-
zetés nélküli gyakornokként egy lapki-
adó vállalathoz kerül, gazdasági pályára 
sodródik és azon is marad. A felszaba-
dulás után az "Újjáépítési Minisztérium-
ban miniszteri t i tkár, m a j d az Építés-
ügyi Minisztérium főelőadója a tervgaz-
dasági osztályon. Tanfolyamokra jár, 
statisztikai, tervgazdászi képesítéseket 
szerez, a főváros legnagyobb építőipari 
vállalatának csoportvezetője, majd vál-
lalatgazdasági osztályvezetője. Közgaz-
dasági teendői mellett sem halványul el 
a történelem iránti vonzódása. Tagja és 
előadója lett a TIT Történelmi és Köz-
gazdasági Szakosztályainak. Negyedszá-
zad alatt mintegy 70 féle előadást, elő-
adássorozatot tartott a vállalatoknál, in-
tézményekben a magyar és az egyete-
mes történelem, a gazdaságtörténet stb. 
témaköreiben. A Történelmi Szakosztály 
vezetőségi tagjai közé választotta, így 
lett az 1976 októberében megalakított 
Hely- és Üzemtörténeti Szakcsoport el-
nöke. 

Soha nem törekedett társadalmi veze-
tői pozíciók betöltésére, de ha megbíz-
ták, vállalt kötelezettségeit maradékta-
lanul teljesíti, tisztét hozzáértéssel, elis-
merésre méltóan tölti be. Volt kerületi 
és fővárosi tanácstag, a pártoktatásban 
gazdaságpolitikai szakcsoportvezető; je-
lenleg is propagandista, konferenciák 
előadója, vezeti szakcsoportunkat, az 
ÉGSZI-ben a Nyugdíjasok Körét. Köz-
gazdász és történész diplomával amatőr 
helytörténész. írásai ezért szakszerűek 
gazdasági-műszaki vonatkozásokban is. 
Tevékenységét ez a különleges kettősség 
jellemzi: gazdasági munka és történelmi 
ismeretterjesztés. Kívánjuk, hogy tudá-
sát még sokáig kamatoztathassa honis-
mereti kul túránk elmélyítésében. 

Steer János 
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