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Új helytörténeti (?) kiadvány megje-
lenésével lettünk gazdagabbak 
 
Ifj. Gyüszi László 

Ez év március 19-én a tatai Polgármesteri Hivatal 
dísztermében jöttek össze mindazok, akik érdek-
lődnek a város helytörténete, az kiadványok után. 
Arra a felvetésre, hogy miért kérdőjeleződik meg 
a helytörténeti kifejezés, erre a kérdésre talán az 
ismertetőben sikerül választ adni… 
 
A kiadvány címe sokat sejtető, de ha mindjárt a 
könyv szép borítóját is látjuk, egyértelmű, hogy 
kit/kiket, mely család tagjainak életéről, tevékeny-
ségéről szól a Griff karddal és rózsával című 
kötet. Az alcím pedig egyértelművé teszi: Az Es-

terházy család története. 
Nos, a város gondozásában megjelent igen repre-
zentatív kötet – legalább is, ami terjedelmét illeti, 
sajnos nem ölelheti fel a család egész történetét, 
hiszen akkor egy többkötetes munkáról kéne szól-
nunk most. 
 

 
 
A kezdetekről… 
Maga a sorozat, az Annales Tataienses már hosz-
szú évek óta próbálta betölteni a város helytörté-
neti kutatásában azt az űrt, amely egy összefoglaló 
várostörténeti monográfia hiánya okoz. Az 1979-

ben megjelent Tata történet, illetve az 1984-ben 
megjelent második kötet az akkor kor tudásának, 
szellemiségének megfelelőn elfogadható volt. 
Mind a kutatók, mind a felhasználók igényei már 
egy újabb kutatási eredményeket számba vevő, a 
jelen kor szellemiségének is megfelelő várostörté-
neti munka megírását „szorgalmazták”. Tata 
azonban kis város – ebből a tekintetből is… Bár 
közgyűjteményeiben, a civil életben vannak olyan 
szakemberek, akik egy-egy komolyabb tanul-
mány, kiadvány megírására felkérhetők és készül-
tek is ilyenek, de egy összefoglaló várostörténeti 
monográfia megalkotásához ez – valljuk be őszin-
tén – kevés. 
 
Baráti beszélgetések során merült fel, hogy az 
1990-es évek elejétől szerveződött kisebb-
nagyobb helytörténeti konferenciák, felolvasó 
napok anyagait gyűjtsük egybe és adjuk ki kötet 
formájában. (Jelen terjedelmi lehetőségek most 
nem teszik lehetővé, hogy az előző hat kötetről 
részletesen szóljak. – Gy. L.) 
 
Ez a kötet a Tatán 1998 és 2007 között tartott, az 
Esterházy család történetével foglalkozó tudomá-
nyos előadássorozaton elhangzott előadásokat 
fogja egybe. Mint Michl József polgármestertől is 
megtudhattuk, ezzel a kötettel lezárul a sorozat, 
ami egyben egy új kezdetét is jelenti. Kicsit más-
képp, más formában, más kiadóval, de ígéretet tett 
arra, hogy a múzeum keretein belül folytatódik a 
város történetét feldolgozó kiadványok megjele-
nése. Érdeklődéssel és kíváncsian várjuk… 
 
Jelen kötetben a tíz év alatt elhangzott előadások 
kaptak helyet. Van szerző, aki többször is szere-
pelt a sorozatban, de a kötetben olyan tanulmá-
nyok is helyet kaptak, amelyek a szerkesztők el-
képzelései alapján újonnan készültek el – kiegé-
szítve a korábbi tanulmányokat. 
 
A bemutatón is többször elhangzott dr. Fülöp Éva 
Máriától, de a meghívott előadóktól, méltatóktól 
is, hogy bár a 350 oldal egy terjedelmes kötet, de 
nem ölelheti fel a teljes Esterházy család történe-
tét. A tanulmányok a család egy-egy tagjának – 
legyen az a hercegi, vagy éppen grófi ágról le-



származott – tevékenységét, az egyházban, a poli-
tikában, a tudományban, a mecenatúrában, vagy 
éppen az építkezésben, netán a katonai, vagy ép-
pen nemzetőri szolgálatban betöltött szerepét is-
merteti. Tehát van még e téren is kutatni való. 
Tatai vonatkozásban pedig még inkább. Sok isme-
retünk van, de még nem ismerjük eléggé a tatai 
grófok életét. 
 
E gondolatmenettel talán sikerült választ adni arra 
is, hogy a címben miért kérdőjeleztem meg a 
„helytörténeti” kifejezést. Ugyanis a sorozat többi 
köteteihez hasonlóan ez a kötet – igaz témáját 
tekintve is – túlnyúlik nem csak a város határain, 
de a megye, sőt az ország határain túlra is. És ép-
pen ezért a kötet szerkesztői, de a szerzők is bizo-
nyára úgy gondolják, szerte az országban, máshol 
is érdeklődésre tarthat számot a kötet. (A tanul-
mányok rezüméjét két: német és angol nyelven is 
olvashatják ez érdeklődők.) 
 
Mint jeleztem, a kötet bemutatóján jelen volt és 
mind a korábbi köteteket méltatta Michl József 
polgármester. Egyben köszönetet mondott az ál-
dozatos és fárasztó munkáért dr. Fülöp Évának, 
akinek különösen szívügye volt az előadás-sorozat 
megszervezése és lebonyolítása, valamint a köte-
tek megjelentetése, mint múzeumigazgatónak, 
mint a Tatai Mecénás Közalapítvány kuratóriu-
mának elnökének. Ezt követően szólt Fülöp Éva a 
jelen kötet kapcsán az előző kötetekről, valamint 
az alapötletről, azt kitaláló Fatuska Jánosról és 
jelen sorok szerzőjéről. A sorozat szerkesztése 
tehát e három szakember nevéhez fűződik, illetve 
néhány kötet esetében „meghívott” kötetszerkesz-
tőt is igénybevett a kiadó. 
 
Magának a sorozatnak a kiadását mindvégig nagy 
lelkesedéssel támogatta a két korábbi polgármes-
ter: Kerti Katalin és Hetényi Tamás is. Perger 
Gyula, a múzeum jelenlegi igazgatója a méltatás 
mellett arról is szólt, hogy amennyiben a polgár-
mester úr rájuk bízza a helytörténeti kiadványok 
további gondozását, igyekszik méltó utóda lenni 
az annaleseknek. 
 
Kaposi Zoltán professzor úr, aki éppen két tanul-
mánnyal is szerepel a kötetben, az Esterházy csa-
ládról, a magyarországi, sőt, az európai nagybir-
tokosok sorában elfoglalt helyükről szólt. 

Befejezésül tényleg csak azt állapíthatjuk meg: a 
hetedik, az utolsó kötet méltó befejezése az anna-
leseknek, amelyek közül több is kötelező szakiro-
dalom lett egyetemeken. Kérdés tehát még az, 
hogy kinek ajánljuk e kötet? Mindazoknak, akik 
nem csak egy helytörténeti kiadványra kíváncsiak, 
hanem egy kicsit többet szeretnének megtudni az 
Esterházyakról is. Ajánljuk tehát minden helytör-
ténet iránt, az Esterházy család történet iránt ér-
deklődőknek. További méltatásnak már nincs iga-
zán helye. Keressék, olvassák és bizonyára tanulni 
is fognak belőle. 
 
 
Régen volt? Hol is volt? 
 
Ifj. Gyüszi László 

 
2014 tavaszán a Raoul Wallenberg Egyesület, a 
Holokauszt Emlékközpont, a Raoul Wallenberg 
Szakközépiskola és Szakiskola ismét megrendezi a 
korábbi években már nagy sikerrel lebonyolított 
vetélkedőjét "Régen volt? Hol is volt?" címmel 
a holokauszt történéseiről, az embermentők 
tevékenységéről, valamint a zsidó-magyar kultúra 
együttéléséről és az embermentő emlékhelyekről 
Budapesten, illetve a résztvevők lakóhelyén.  
 

 
Magyar kiállítás az Auschwitz-Birkenau Emlékmúzeumban 

1-2. Forrás:  www.auschwitz.org 

 
A jelentkező középiskolás diákok három 
fordulóban mérik össze tudásukat az említett 
témakörökben, a verseny során holokauszt-túlélők 
történeteit is feldolgozták. Szegeden, Pécsett, 
Debrecenben, Miskolcon, Vácott, Győrben, 
Szolnokon, Kaposváron és Tatabányán a 



versenyzők március 17. és 27. között 

ismerkedtek meg lakóhelyük történeteivel, 
emlékhelyeivel. A kiírók célja, hogy a holokauszt 
a magyar történelem, a kollektív emlékezet 
részévé váljon, hogy az ártatlanul üldözött és 
megölt emberek és megmentőik emléke 
fennmaradjon. Különösen fontos ez a holokauszt 
hetvenedik évfordulóján. 
 
Idén a versenyen több mint ötszáz diák vesz részt, 
köztük első alkalommal határon túlról is magyar 
fiatalok. A vetélkedő szervezői, lebonyolítói, 
rendezői abban bíznak, hogy a fiatalok 
megismerik a tényeket, az üldözött és megölt 
magyar zsidók sorsát, s ez elősegíti majd, hogy 
gondolkodásuk mentes legyen az előítéletektől.  
 
A vetélkedő fővédnökei Fónagy János 

parlamenti államtitkár, (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) és Karin Olofsdotter, Svédország 

magyarországi nagykövete, fő támogatója a 

Civil Alap 2014.  
Az országos döntő április 15-én lesz Budapesten. 
A győztes csapat, felkészítő tanárával együtt 
júniusban Stockholmba utazhat, Svédország 
magyarországi nagykövetsége támogatásával.  
 

 

Magyar kiállítás az Auschwitz-Birkenau Emlékmúzeumban 

1-2. Forrás: www.auschwitz.org  

2014. március 25-én zajlott le Tatabányán, a 
KPVDSZ Művelődési Házban az egyik területi 
középdöntő. A házigazda szerepét a Szenes Hanna 
Magyar-Izraeli Baráti Társaság vállalta magára. 
Mint ahogy a kiírásból is kiderült, a városunkba 
érkező nyolc csapat a délelőtt folyamán három 
előadást hallgatott meg. Egy előadást a 
Holokauszt Dokumentációs Központ munkatársa, 

 
 
Gábor Veronika tartott a holokauszttal és a 
dokumentációs központtal kapcsolatban. Gonda 
László, a Külügyminisztérium Stratégiai Tervezési 
Főosztályának vezető helyettese a diplomáciai 
munka jelenlegi és a holokauszt idején játszott 
szerepéről beszélt, kiemelve Raoul Wallenberg és 
a hozzá hasonló diplomaták tevékenységét. Jelen 
sorok írója pedig a megyei zsidóság történetéről 
szólt a rendelkezésre álló mintegy 20 percben. 
 
A délutáni vetélkedő egyik versenyszáma pedig az 
elhangzott előadásokkal kapcsolatos teszt 
kitöltése volt. A diákoknak előzetesen egy kisebb 
dolgozatot kellett beadniuk. Három téma közül 
választhattak:  
 

1. A lakóhely zsidó és embermentő 
emlékhelyeinek bemutatása. 

2. Interjú készítése egy holokauszt túlélővel, 
illetve leszármazottjával. 

3. Hogyan emlékezik a helyi lakosság a 
zsidók elhurcolására (interjú formájában) 

 
A középdöntő egyik feladatként a beküldött 
írásbeli munkából kellett egy 5-8 perces 
prezentációt tartani. 
 
A vetélkedő végső sorrendjét az öt feladat 
megoldásaira kapott pontozás határozta meg. 
De kik is voltak jelen a tatbányai 
megmérettetésen? Dunaújvárosból két csapat, 
Törökbálintról, Százhalombattáról, Bicskéről, 
Tatáról és Tatabányáról érkeztek a versenyző 
diákok. Mint jeleztem, ez már egy középdöntő 
volt, tehát egy előzetes versenyen már kivívták a 
jogot, hogy tovább léphessenek. Sajnálatos módon 
a megye többi részérőből és iskolájából nem 



izgulhattunk diákjainkért.  
 
A verseny napja – mint a vetélkedő végén 
megtartott értékelésen is kiderült – mindenki 
számára kellemesen telt és sok-sok érdekes dolgot 
hallhatott a zsűri, hol úgymond iskolai előadás 
formájában, hol dramatizált változatban. Az előre 
elkészített dolgozatok közül azok voltak 
értékesebbek, amelyek egy személyes találkozó 
alapján készültek. És igen, a „gyerekbetegség” is 
tapintható volt, azaz az internetről leszedett 
ismertetés. Összességében azért megállapítható 
volt, hogy igen felkészültek voltak a diákok és az 
egész napos vetélkedő fáradalmai ellenére 
boldogan és örömmel vették át a jól megérdemelt 
ajándékaikat Izsák Zoltántól, a Szenes Hanna 
Társaság vezetőjétől és a zsűri elnökétől. 
 
Mint a felhívásban is szerepelt, 2014. április 15-én 
Budapesten a középdöntő két legjobb csapata 
vehet részt az országos döntőben, melynek 
főnyereménye egy négy napos stockholmi utazás, 
melyet Svédország magyarországi nagykövetsége 
biztosít. Hogy melyik az a két csapat, aki a 
tatabányai verseny után célba veheti ezt? 

 Nos, a két dunaújvárosi csapat tagjai teljesítettek 
a legjobban. Ami azt jelenti, hogy egy-két 
pontokon múlott, hogy ne legyen több nyertes is. 
Akik a végső döntést meghozták, azok pedig a 
következők voltak:  
 

- A Wallenberg Egyesület részéről dr. Huff 
Endre Béla a zsűri elnöke; 

- Kollarics Andrea a Wallenberg 
szakközépiskolát képviselte; 

- Gábor Veronika a Holokauszt 
Dokumentációs Központ munkatársa; 

- Gonda László a külügyminisztériumból; 
- ifj. Gyüszi László a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár igazgatóhelyettese. 
 
A játék zökkenőmentes lebonyolításában 
Lusztigné Várfői Nóra volt segítségre 
játékvezetőként, de a technikai lebonyolításban 
segített dr. Bene Magdolna, valamint a társaság 
néhány lelkes tagja. Mind a diákok, mind pedig a 
zsűri tagjai kellemes fáradtsággal, de nagyon jó 
érzéssel zárhatták a napot és térhettek haza 
pihenni, vagy éppen a következő feladatokra 
készülni. 
 

 

 

Raoul Wallenberg emléktáblája Budapesten, a XIII. kerületben, a Pozsonyi út és a Wallenberg utca sarkánál.  

A kép forrása: www.espresso.hu  


