
Honismereti Szövetség elnökségi üléséről

Időről időre beszámolunk a Honismereti Szövetség 
elnökségi üléseinek fontosabb döntéseiről, az ott 
elhangzottakról. Igazán közvetlenül tehetjük ezt, hiszen a 
2013. január 1-jével megtörtént megyei és városi könyvtári 
összevonás eredményeként az új, egyesült szervezet 
munkatársa lett a korábbi városi igazgató, aki a 
Honismereti Szövetség Elnökségének is delegált tagja 
Komárom-Esztergom megyéből.  

2013. február 27-én tartotta ez évi első elnökségi ülését a 
Honismereti Szövetség Budapesten, a Magyar Nemzeti 
Múzeumban. A napirendi témák a 2013. évi feladattervből 
adódó tennivalók, a XLI. Országos Honismereti 
Akadémia programjának véglegesítése, társszervezeti 
együttműködés felújítása a Néprajzi Társaság Önkéntes 
Gyűjtő Szakosztályával, valamint a tisztújítás előkészítése 
voltak.
Az idén Székesfehérváron kerül megrendezésre az 
Országos Honismereti Akadémia (közkeletű rövidítése 
OHA), melynek fő témája Szent István és kultusza. Az 
Akadémia végleges programjáról és a jelentkezés, részvétel 
feltételeiről később számolunk be.
A másik nagyon érdekes napirendi pont volt a Néprajzi 
Társaság Önkéntes Gyűjtő Szakosztályának 
bemutatkozása és az együttműködés felújítása. Hogy kik is 
ők valójában és mit csinálnak? Arról a következő linkek 
alapján tájékozódhatunk és propagálhatjuk könyvtári 
berkekben is.
http://www.neprajzitarsasag.hu/?q=node/577 
Pályázati lehetőségeikről pedig itt:
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6
006b51fa/74a3c8643a1d2fc7c1257b1d004d1328?OpenDocum
ent 
Ajánlom mindenki figyelmébe a következő weboldalakat is, 
melyekre ezentúl a pályázóknak érdemes lesz nem csak 

rápillantani, hanem "kedvelni" és csatlakozni, hozzászólni, 
meghallgatni az interjút, továbbítani másoknak, és 
véleményt nyilvánítani is, egyszóval dinamikusan 
használni: 
http://www.facebook.com/OnkentesGyujtok
http://www.neprajzitarsasag.hu/?q=node/572

Úgy vélem, érdemes lesz a továbbiakban is hírt adni a 
Honismereti Szövetség munkájáról. Egyúttal várjuk 
tagjaink sorába mindazokat, akik érdeklődnek a hon- és 
népismeret iránt, foglalkoznak helytörténeti kutatásokkal.
Jelenleg a megyei elnök Kovács Lajos, volt dorogi 
iskolaigazgató.

ifj. Gyüszi László 
(Honismereti Szövetség Elnökségi tag, JAMK, Tatabánya)

Körülültük a helytörténeti kerekasztalt

Történt mindez 2013. március 22-én a Gerenday-házban, 
immár ötvenegyedszer. Ezzel elkezdődött a Duna-menti 
együttműködés kilencedik évfolyama Ács, Süttő, Lábatlan, 
Nyergesújfalu, Tát, Nagysáp, Bajna baráti, sőt szakmai 
kisközösségének életében. 
Nagyobb ceremónia nélkül zajlott a kis (nagyon is 
jelentékeny) jubileum. Készült egy nyolcéves emlékeztető 
listája a vándorgyűléseknek (Balatoni Anna volt a 
krónikás), abból mindenki láthatja: a kis csapat 
megyehatáron innen (de még túl is) bejárta (nem Tolnát-
Baranyát, hanem) szinte egész Komárom-Esztergom 
megyét. Padányi Lajos fotói évente CD-n idézik a 
megyejárás minden eseményét. 
Itt minden találkozáson kézbe kerül egy-egy új 
helytörténeti kiadvány, vagy szóba kerülnek helyi 
rendezvények, tervek, évfordulós ünnepek… Ilyenkor, 
márciusi évnyitón a Kerekasztal is megtervezi a maga éves 
(havonta szervezett) programjait – most éppen 
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Tokodüveggyár, Tokod, Gyermely, Nyergesújfalu, 
Péliföldszentkereszt, Epöl ajánlásai kerültek a listára. 
E sorok írója afféle „nagytestvér” szervezet, a megyei 
Honismereti Egyesület képviseletében élvezheti a 
Kerekasztal vendégszeretetét, s immár a hivatalos 
együttműködés előnyeit is. Évente közösen tartjuk meg – 
kirándulással egybekötve – a Honismeret Napját, 
másodszor lépünk ki a történelmi vármegye magyarlakta 
területeire újabb barátokat, magyar emlékhelyeket keresve.
De évente a Honismereti Szövetség országos elnöksége is 
kifejezi elismerését a megyei – kiemelten a Kerekasztal – 
szervezet honszerető, hagyományt őrző-mentő tagjainak. 
Ez is az elmúlt évek kapcsolatának eredménye, s most 
éppen Barakka Gábor süttői társunknak gratulálhattunk 
az országos elismeréshez. 
Mindebből is látható: a „nagytestvérek” nagyon jól tudják, 
hogy a hely történészei a honismeret alapkövei.

Kovács Lajos (megyei elnök)

Forrás: http://labatlan.hu/korulult-helytorteneti-kerekasztal

Könyvajánló
Eff  Imre Ernő: Az író és kora
Egy humanista mérnök visszaemlékezései

A cím alapján szépirodalmi-
irodalomtörténeti műre 
gondolhatnánk,  ám e 
magánkiadásban megjelent 
életrajzi könyv írójának 
életútjáról szól, kortörténeti 
h á t t é r r e l .  É l e t e  
mindennapjait és annak 
magán – és köztörténeti 
korszakait mutatja be a 
szerző. Irodalomra így 

inkább az írásmű értelmében gondolhatunk.
„ Írásom célja, - írja a bevezetőben, - az egyén és ezáltal az 
egész társadalom erkölcsi és gazdasági fejlődésének segítése 
úgy, hogy azok mellett a rombolás valós képeit is a tisztelt 
olvasó elé tárom”.
Eff  Imre Ernő a II. világháború alatt felnőtté vált ifjú 
nemzedék tagja. Felsőgalláról - 3 fiúgyermekes-, vallásos 
családból indult. Mélyen vallásos felfogású gyermekként 
nevelkedett, humánus szemléletű, műszaki értelmiségivé 
lett, majd visszatért Tatabányára. Emberéletről vallott 
filozófiáját, szemléletét tömören összefoglalja a mű záró 
mondata:
„Az élet méltóságát tisztelők és az ezért küzdők részére 
adjon a Mindenható kellő erőt és mintaként szolgáló 
életet.” (258.l). Két kikristályosodott elv: a társadalom 
jobbítására irányuló szándék és humanista szemlélet 
foglalja keretbe a kötetet, mely négy fejezetből áll. Ezek 
mindegyike kiegészítéseként a „Történelmi háttér és a 
főszereplők” című fejezetben a legfontosabb tények 
bemutatásával „nagy történelmi események” rövid 
leírásával és politikusok életrajzával egészíti ki az 
előzőekben megfogalmazottakat. Így saját emlékei és a 
vázlatos korrajz együtt alkotja a címben megfogalmazott 
kettősséget: az író életútja, választásai a kor lehetőségei és 
meghatározottságai között.
Emberré lett és maradt az embertelenségben. Szellemi és 
szakmai fejlődését, felnőtté válását meghatározó 10 évről is 
ennek megfelelően gondolkodik. Ez az, ami összefogja a 
memoár szálait, ami vezeti tollát az általa 1940 és 1950 
között átélt viharos korszakváltásra való visszaemlékezés 
lapjain is.  
A rövid családtörténet, a hatos telepi gyermekévek, a 
felsőgallai polgáriig tartó eszmélés után gépészeti-
elektromos szakiskolába, majd szakközépiskolába járt 
Budapestre. 1944-ben. érettségizett a M. kir. Állami Kandó 
Kálmán Villamosipari Középiskolában, munka mellett 
tanult. Az akkoriban gyorsan fejlődő technika, ezen belül a 
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Az 1944. áprilisi légitámadás Bánhida ellen, (82.l), a VI. 
és X. sz. szénszállító függőpályát ért bombatalálatok 
fényképei (73. sz. ábra) újabb helytörténeti 
vonatkozásokkal gazdagítják a művet és vonatkozó 
ismereteinket.
Műszaki rajzolóként dolgozott. A szovjet ostrom 
közeledtével a gyárat kitelepítették, de ő nem ment 
nyugatra, a „felszabadulást” Felsőgallán élte át. Itt újabb 
egyházi személyiség tűnik fel a lapokon: Kriegler 
György plébános segítette munkához, akiről szeretettel 
emlékezik meg.
1946-tól következtek a műegyetemi évek, albérletek, 
kultúra, és a-szakmai élmények. Utóbbiak közül ifjú 
mérnök hallgatóként meghatározóak voltak Verebélyi 
Lászlóval, a helyi erőmű tervezőjével Bánhidán tett 
felejthetetlen üzemlátogatásai. (155., 160.. l)
1950-ben állt munkába Tatabányán a Szénbányák 
Villamos Üzem Ótelepi és Újtelepi Műhelynél, ahol 
villamos üzemviteli munkakört töltött be. Érintésvédelmi 
hiányosságok felszámolásában, a vonatkozó előírások 
kidolgozásában vett részt. A bányaüzemi elektromos 
hibák elhárítása eleinte sok feladatot adott. Újváros 
építése energia ellátásának biztosításával is foglalkozott, a 
bányákhoz tartozó  elektromos hálózat fejlesztése 
mellett. Ennek részleteiről jó lett volna többet olvasni, 
hiszen köztudomású, hogy városunkat a bányászat hívta 
életre.
Az ötvenes évekről írottak inkább szakmai-emberi 
vonatkozásban érdekesek, a társadalmi változásokkal 
kevésbé, csak utalásszerűen foglalkozik: államosítás, 
átszervezések KÖMI táborok, széncsaták 1952-ben a 
csúcson. Az 1956-os forradalom alatt nem volt műszaki 
okból fennakadás, termelés kiesés.
Az akkoriban létesített Központi Műhely Üzem 
vezetését vélhetően politikai okok miatt nem vállalta.
1950. dec. 30.: a XII-es aknai sújtólégrobbanás, 
szénporrobbanás után az energia ellátás korszerűsítése 
fontos feladata volt Eff  Imrének. Ma is forrásértékű az 
I.sz. erőmű és fogyasztói körzetének rajza.
Az ipar növekvő szénigénye növekvő műszaki feladatok 
elé állította a vállalat műszaki-, így villamos mérnökeit, 
szakembereit is. Az 1950-es években megvalósított 
műszaki fejlesztésekről kronológiai rendben ír. Ezek 
helytörténeti jelentősége nagy. Részletesebb feldolgozása 

 ma üzemtörténészek munkája lesz. Eff  Imre gyakorlati 
munkásságát a Bányavillamosságtan c. könyv 
társszerzőjeként elméleti vonalon is kiteljesítette. A szerző 
több-, a Szénbányák Vállalatnál meghatározó szerepet 
betöltött személlyel való találkozásáról, viszonyáról is ír.  
Az 1953-tól haláláig vezérigazgató Gál Istvánról, akivel 
vélhetően több kérdésben nem értettek egyet, de korrekt 
viszonyban voltak, --ezt írja: „Az igazgató úr [életből való] 
távozásának ideje a tatabányai széntermelés lefelé haladó 
szakaszába esett, az itteni élete fő céljának a város fejlesztését és új 
munkahelyek létrehozásának ügyét tekintette, ezt a feladatát 
teljesítette.” (216.. l) Életútjáról összefoglalóan így vall: „ A 
60 súlyos esztendő alapja a pontosság, a szakmához való hűség, a 
morál alapú magatartás, a haza és az otthon szeretete volt.” 
(252.l) Számos, a szerző által megélt hosszabb –rövidebb 
hétköznapi történet olvasható a visszaemlékezésben. 
Ezek magukon viselik a történetmondó személyiségét és 
korát, de hozzá hasonló erkölcsiséggel rendelkező 
„lélekvezetőt” keveset találni, - ami hitelesíti a művet.
(Eff  Imre Ernő: Az író és kora: XX-XXI. század, 
Tatabánya: Szerző (2012); 273 p., ill.)

Dr. Horváth Géza
(könyvtáros-helytörténész, JAMK, Tatabánya)
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