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„Fortélyos félelem igazgat”  

Dr.  Horváth Géza 

A rendszerváltás óta szép számmal kiadott Ko-

márom-Esztergom megyei vonatkozású, 1956-

ról szóló munkák 

változatos műfajú 

tárháza tovább bővült 

a Tatabányai Városi 

Levéltár jóvoltából. A 

megtorlás Tatabá-

nyán: az 1956-os 

forradalom és sza-

badságharc leverését 

követő főbb tatabá-

nyai perek – című 

kötet historiográfiai előzményeiről egy rövid 

ismertető. 

Ácsról és saját 1956-os emlékeiről, gondolatairól 

Szűcs Béla Albert (1934-) írt több művet is.
[1]

  

Esztergomot illetően Fakász Tibor feldolgozását 

és Germuska Pál róla szóló ismertetőjét emelem 

ki többek közül.
[2]

 Különös történetet dolgozott 

fel, jórészt „terepmunkával” Barsi Szabó Ger-

gely.
[3]

  A már említett Fakász Tibor állította 

össze és a nemrégiben elhunyt ottani helytörté-

nész, Hegedűs Pál lektorálta a kisbéri kötetet.
[4]

  

Komárom és múzeuma évfordulós kötettel tisz-

telgett a helyi forradalmi események előtt.
[5]

 A 

tatai történésekről Fakász Tibor írt először, majd 

a városi múzeum kiadta a helyi vezető személyi-

ség, Mészáros Gábor orvos börtönnaplóját. Ezt 

egészítette ki a „Ti írjátok - '56-ról" c. szépírói 

verseny pályamunkáiból készült válogatás.
[6]

 A 

Tatán élő, korábban a tatabányai Városi Könyv-

tár igazgatójaként nyugdíjba vonult Csics Gyula 

budapesti 1956-os naplójából, idegen nyelvű 

fordítás és film is készült. Ez a fővárosi esemé-

nyek egy részét rögzíti egy 12 éves szemtanú 

írásos emlékei révén.
[7]

 

Tatabányai vonatkozásban id. Gyüszi László két 

kiadást is megért, dokumentumfilmen is feldol-

gozott összefoglalója, továbbá Germuska Pál 

pontos kronológiai áttekintést adó tanulmányai 

előzték meg „A megtorlás Tatabányán” című 

kötetet.
[8]

 Tatabánya kiemelt jelentőségét a for-

radalom alatti és a leveretést követő események-

ben gazdasági súlya, megyeszékhely-volta és 

munkásváros jellege miatt aligha lehet eltúlozni. 

Ezért a múlt eseményeinek hiteles ábrázolásá-

hoz, a szereplők jobb megismeréséhez hozzá kell 

tartoznia ennek a kötetnek is. Ez eddig a legrész-

letesebb dokumentumokat közli a helyi forra-

dalmi eseményekkel kapcsolatban. A vizsgálati– 

és periratokat, tanúvallomásokat és egyéb meg-

nyilatkozásokat közlő mű kellő forráskritikával 

használva fontos és használható részletekkel 

egészíti ki eddigi ismereteinket. Egyrészt  em-

berileg teljesen érthető módon  a perbe fogott 

(és a külföldre távozások miatt) foghatott szemé-

lyek nyilván kisebbíteni akarták szerepüket a 

tárgyalások során, a hóhér árnyékában. Másrészt 

nehéz ma már megállapítani, hogy pontosan mi 

A megtorlás Tatabányán: az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leverését követő főbb tatabányai 
perek / [szerk., a bev. tan. írta, a dok. összeáll. B. 
Stenge Csaba]. - Tatabánya: Tatabánya Megyei Jogú 
Város Levéltára, 2017. - 451 p. 
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alapján szabták ki az életpályákat megtörő bünte-

tési tételeket. Több mint 80 személyt érintett a 

felelősségre vonás és megtorlás, de szerencsére 

halálos ítélet végrehajtására nem került sor Tata-

bányán. (Kiszabásra igen, de enyhítették.) A kor 

„szelleméhez”, jogi gyakorlatához illően félel-

metesek is ezek az iratok, mert keletkezésükkor 

nem lehetett tudni, hogy egy pernek abban az 

időben mi lesz a végső kimenetele.  

A kötet a tatabányai forradalmi események fő 

perei eredeti dokumentumait a Győr-Moson-

Sopron Megyei Levéltárban őrzik. A forráskiad-

vány ezek alapján három fő per anyagából közöl 

hosszú részleteket. A forradalom szervezésében 

és irányításában vezető szerepet játszott dr. 

Klébert Márton (a tatai vezető dr. Mészáros Gá-

borhoz hasonlóan orvos) és társainak hiányosan 

fennmaradt iratainak legfontosabb részleteit teszi 

közzé. „Nem politikai karrier vitt a részvételre, 

hanem, hogy minden felesleges vérontást meg-

akadályozzak”  vallotta. A szomszéd község-

ben történtekre nem lehetett ráhatása. Mint is-

mert, október 27-én a baji laktanyánál egy forra-

dalmi csoport fegyvereket akart szerezni, de tűz 

fogadta őket, aminek következtében 8 fiatal éle-

tét vesztette. Ennek következményei miatt, to-

vábbá, mert az itteni események érdemi kivizs-

gálása elmaradt, fontos az itt közölt szembesítési 

jegyzőkönyv a laktanya akkori parancsnokával. 

(108.-111. l.)  

Dr. Klébert Márton (1912-1978) emlékét, aki az 

1963-as amnesztiával szabadult, 2017 óta emlék-

szoba őrzi a Tatabányai Városi Levéltárban. Stíl-

szerűen itt mutatták be a kötetet is. Dr. Klébert 

Mártonnak katonai rendfokozata is volt. Ennek 

rehabilitációján is dolgozik a könyvet szerkesztő 

és kiadóként jegyző B. Stenge Csaba hadtörté-

nész, a levéltár igazgatója. A periratok ebben a 

csoportjában található vallomásokban olvasható 

Solymos Mihály akkori főmérnök (1922 -?) 

tröszti munkástanácsi vezető neve. Ő megfon-

toltsága, szakmailag megalapozott döntései miatt 

enyhe ítéletet kapott, de internálták, el kellett 

hagynia szülőföldjét. Később fontos bányászati 

beosztásokban dolgozhatott. 1995-ben Tatabánya 

díszpolgára lett, és díjat neveztek el róla. 

A második nagy peranyag a Mazalin György –

csoportjához sorolt 17 vádlott ügyét tartalmazó 

irat együttes. Ez a forradalom leverése utáni 

szervezkedés nem volt komoly, jelentős, „inkább 

csak gondolati szinten létezett, és valójában nem 

is volt fegyveres”. (20. l.) Ennek kapcsán olvas-

ható, hogy december 4-e után pufajkások 

sztrájkőröket és szakszervezeti vezetőket bán-

talmaztak. December 7-ig meleg volt a helyzet, 

de működött a megfélemlítés is. A másik oldalon 

pedig a félelem, hogy a „Márciusban Újra Kezd-

jük” jelszava valóra válik, megismétlődő forra-

dalmi események formájában. A brutális fizikai 

megtorlások egy részét ez is motiválhatta. 

 

1956-os emlékmű Tatabányán, a Béke parkban. Péterfy 
László szobrászművész alkotása. 2004-ben állította a 

Szent Borbála Alapítvány. Fotó: dr. Horváth Géza 

A harmadik anyag és szerkezeti egység a könyv-

ben Lados István és 25 társa, a VI-os telepi fegy-

veres ellenállók peréről ad áttekintést. Itt történe-

ti szempontból is fontos részletek olvashatók az 

ellenállásról az érintettek beszámolóival. Az ő 

tevékenységük a magyarországi egyik legutolsó 

fegyveres ellenállás volt még decemberben. A 

VI-os telepi tűzharcokat, a bányászok szűkebb 

pátriájukat védő ellenállását a pufajkások (karha-

talom) szovjet támogatással fojtotta el. Decem-

ber 29-én a bányavállalat munkástanácsi küldöt-

tei leszavazták Gál Istvánt, ám ő folytatta koráb-

ban megszakított vezetői munkáját. Az országo-

san decemberben meginduló és az 1962-es am-

nesztiáig tartó megtorlás során, amely a diktató-

rikus szocializmushoz tért vissza,- a forradalom 

tatabányai prominens személyiségeinek letartóz-



tatása december 30-án történt. Következett a 

közigazgatás kézbevétele, statáriális ítélkezés, 

internálások, a párt szervezeteinek országos ki-

építése, a Munkásőrség – és a „kirakatperek” 

megszervezése, - a társadalom elrettentése, meg-

törése, az adott politikai és hatalmi keretekbe 

történő bekényszerítése. A levert forradalom 

ezért is volt a magyarság önbecsülését, nemzeti 

büszkeségét erősítő tett, - példamutatás az utókor 

számára. 
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A hely, ahol élünk …  

Dr.- Horváth Géza 

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei 

Könyvtár és a MKE Helyismereti Könyvtárosok 

szervezete március 5-én a fenti címmel szakmai 

tanácskozást szervezett a könyvtár olvasótermé-

be. Intézményünket ifj. Gyüszi László helytörté-

nész, igazgatóhelyettes és dr. Horváth Géza 

helyismereti könyvtáros képviselte. 

Vasné Borsos Beáta Bíborka igazgató köszöntöt-

te a résztvevőket az olvasóteremben. Rámutatott, 

hogy a helyismeret mennyire fontos területe a 

könyvtári tevékenységnek, hiszen a szakemberek 

a megyéből gyűjtenek, dolgoznak föl, majd ad-

nak közre információkat. Cser-Palkovics András 

polgármester beszédében megköszönte a konfe-

rencia megszervezését. Egyrészt hangsúlyozta, 

miért fontos a helyismeret, másrészt rámutatott: 

az egész találkozó jól illeszkedik a bibliotéka 

125. évfordulójának megünneplésébe.  

 

Az eseményen Márki Balázs fényképezett 

Szőnyegi Hajnalka helyismereti könyvtáros a 

fentiekhez hozzátette: aki ismeri a várost, a me-

gyét, a települést, ahol él, az tud igazán kötődni 

hozzá. Elmondta még, mennyire fontosak azok 

az országos szakmai találkozók, amelyekre időn-

ként a helyismereti könyvtárosok szervezetének 

köszönhetően kerülhet sor. A konferencia leve-

zető elnöke, Komlósi József elsőként szólította az 

előadói helyre Kégli Ferencet, az OSZK–ból 

nyugdíjba vonult bibliográfus kollégánkat. Ő 

egykori munkahelyének történetét mutatta be:  

„A könyvtár, ahol éltem” címmel. Előadónk 

1972-1988 között helyismereti munkatársként 

működött itt. Ezért kézenfekvő volt, hogy rövi-

den bemutatta a várpalotai Kégl-Kégli család 

történetét is. Nemcsak szubjektív visszaemléke-

zéseit, az itt eltöltött 20 évének emlékeit idézte 

fel, de történeti dokumentumokat is felhasznált 

nagy ívű áttekintéséhez. Az 1893-as Jókai Mór 

díszkiadás helyi megvásárlásától, mely egybe-

esett a könyvtár megalapításával, a Kultúrház és 

benne a könyvtár történetének mérföldköveit 

vette sorra a megyei könyvtár 1952. augusztus 

19-i megalapításáig. Ez az intézmény tekinthető 

a városi könyvtár történeti utódjának. Részlete-

sen bemutatta többek között Hattyuffy Dezső 

(1851–1914.) aljegyző, ügyész, árvaszéki elnök, 

archaeológus, helytörténész, továbbá Csitáry G. 

Emil (1892–1970) újságíró, főjegyző, polgár-

mester, főispán, és Könczöl Imre (1918–1990), 

az első főállású könyvtári vezető erőfeszítéseit a 

könyvtár fejlesztésére, olvasók toborzására. Ezt 

követően a helyismereti információk társadalmi 

szerepét részletezte. Benne a döntések szaksze-

rűségének és: demokratikusságának a növelését, 

a tudományos és szakmai kutatás, tanulás, kultu-

rális időtöltés támogatását, a helyhez, a helyi 

közösségekhez fűződő érzelmeknek, érték- és 

felelősségtudatnak a kialakítását, megerősítését. 

A helyismereti könyvtáros feladatait részletezte: 

gyűjtés: feldolgozás: archiválás, szolgáltatás,: 

mediátori szerep:, moderálás,: hitelesítés. Elő-

adását a könyv- és könyvtári kultúra történeti 

kutatásához adott módszertani útmutatóval zárta. 

Szőnyegi Hajnalka helyismereti könyvtáros elő-

adása szorosan kötődött a megelőző történeti 

témához. Ő egy készülő - és kb. 80%-ig már el is 

készült - könyvtártörténeti fotóalbum munkálata-

iról számolt be Pillanatképek könyvtárunk 



életéből munkacímmel. Ismertetésében említette, 

hogy könyvtáruk kb. tízezer darabos fotógyűjte-

ményének feldolgozása során számos intézmény-

történeti képi dokumentumot találtak. Ezek fel-

használásával 4 fejezetre osztották a készülő 

kiadványt: 1. városi könyvtári épületek, munka-

helyek, 2. az egykori dolgozókról készült fotók, 

3. szakmai rendezvények (könyvtáros konferen-

ciák) képei, 4. egyéb rendezvények, pl. író-

olvasótalálkozók) időrendben találhatók majd a 

kötetben. Áttekintését a 2013. évi Ünnepi 

Könyvhét székesfehérvári megnyitójával fejezte 

be. 

 

Farkas Edit, székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei 
Könyvtár 

Dr. Demeter Zsófia muzeológus a helyismereti 

munka intézményközi összefogással megvaló-

sult Fejér megye történetét foglalta össze az 

1950-es évek elejétől napjainkig. Részletesen 

ismertette az 1956-tól megalakult Fejér megyei 

helytörténeti munkabizottság létrehozása után 

elért helyi eredményeket. Így a Székesfehérvár 

évszázadai című sorozatot, különböző falukróni-

kákat és az 1969-ben megjelent helytörténeti 

lexikont említette. Fájó dolog, hogy az országos 

földrajzi név gyűjtésének megyei anyaga még 

kiadatlan. Ezután kitért az 70-80-as években 

lebonyolított, diákok számára megtartott honis-

mereti táborokra. Ezek nem rendszeresen, de 

mozgalomszerűen folytak. Ennek során rengeteg 

gyűjtött anyag került be a helyi Szent István Mú-

zeumba. 

A történeti blokk után már a gyakorlati helyis-

mereti könyvtárosi munka tapasztalatinak orszá-

gos és helyi eredményei kerültek a kollégák elé. 

Farkas Edit, a vendéglátó intézmény helyismere-

ti munkatársa a Vörösmarty Mihály Megyei 

Könyvtár honlapjának helyismereti 

alhonlapját mutatta be. Ismertette menüpontjait 

és a mögöttük rejlő munka részleteit. Adatbázi-

sokat, évfordulónaptárt, digitalizált képeslap-

gyűjteményt, Fejér megyei digitális könyvtárat, 

helytörténeti vetélkedőket, Fejér megyei életrajzi 

lexikont, könyvajánlókat, ismertetőket, iroda-

lomkutatásokat, helyismereti foglalkozásokat, 

rendezvényeket tettek fel ide. Minden, amivel 

foglalkoznak, minden, amivel dolgoznak „kira-

katba került” követendő példaként. 

Hajdú Hajnalka  szintén fehérvári helyismereti 

munkatárs, kolléganő  Elkezdtük, digitalizá-

lunk címmel a korszerű, 21. századi helyismereti 

gyűjteményekkel szemben támasztható új elvárá-

sokból, a digitalizálás előnyeiből indult ki. Kor-

szerű eszközökkel, más részlegen dolgozó kollé-

gák közreműködésével és iskolai közösségi segí-

tőkkel munkálkodnak a projekteken. Ezek: digi-

talizált képeslapgyűjtemény, lapkivágat-

gyűjtemény, mikrofilmek  köztük a 

Fejérmegyei Napló (1894-1914) , 1945 előtt 

megjelent helyismereti könyvek, plakátok és 

fotók. Terveikben szerepel Lauschmann Gyula 

(1861-1918)  orvos, író, helytörténész munkái-

nak digitalizálása halálának centenáriuma alkal-

mából, továbbá a „Fejérmegyei Napló” 1915. évi 

és újabb képeslapok, plakátok, fotók, kivágatok 

digitalizálása. Egy új digitalizálási stratégia ki-

alakítása szintén a helyi digitalizálási munkacso-

port előtt áll. 

 

Mennyeiné Várszegi Judit, a győri Dr. Kovács Pál Könyv-
tár és Közösségi Tér nyugdíjas könyvtárosa 



A helyismereti munka lehetőségei egy helyis-

mereti szemléletű könyvtárossal a kistelepülé-

si könyvtárakban címmel Mennyeiné Várszegi 

Judit, a MKE helyismereti Könyvtárosok Szer-

vezetének „lelke” tartott előadást. Ő az IFLA 

1985-ös ajánlásai között szereplő megállapítás-

ból vezette le gondolatait. „Minden közművelő-

dési könyvtár egyben tudományos könyvtár és 

információs központ is a saját székhelyére vonat-

kozó témában.” Részletesen bemutatta, mi a tár-

sadalmi szerepe a helyismereti könyvtárosi mun-

kának. Előadásában foglalkozott a gyűjtőkör- és 

dokumentum-típusokkal, a gyarapítás módozata-

ival, a különgyűjtemény kezelésével és feltárási 

módjaival, valamint a tájékoztatás segédleteivel. 

Beszélt még a települési könyvtárak kapcsolat-

rendszeréről is a helyismereti gyűjtés vonatkozá-

sában.  

 

Sándor Tibor, budapesti Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Sándor Tibor a FSZEK Budapest Gyűjteményé-

nek vezetője a helyismereti tevékenység jelen-

tősége, értelme, közösségi hivatása című, nagy 

ívű előadásában az elektronizáció kikényszerítet-

te helyismereti könyvtárosi feladatkör változása-

it, újraértelmezésének gyakorlatát mutatta be az 

információs térben. Internetes helyismereti „se-

gédkönyvtárat, rendezett linkgyűjteményt, tesz-

telt, bejáratott adatforrásokat mutatott be, majd a 

digitális gyűjtemény gyarapításához adott forrá-

sokat (internetes dokumentumokkal). Végül az 

online kapcsolatoknak a személyes találkozáso-

kon, programokon alapuló, kulturális tevékeny-

ségekbe történő visszaforgatására hozott példá-

kat. Előadása jól kapcsolódott a fehérvári kollé-

ganők előzőekben ismertetett prezentációihoz. 

Továbbgondolásra érdemes volt elméleti és gya-

korlati szempontból egyaránt. 

Gajdó Ágnes a Ráckeresztúri Értéktár jelenle-

gi és javasolt értékeit mutatta be. Czöndör Mi-

hályné Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Ha-

gyományteremtő Alapítvány munkatársa „Kell 

egy csapat, kell egy hely…” címmel az ottani 

Hagyományok Házában lévő helytörténeti gyűj-

teményt és a benne folyó munkát ismertette a 

szakmai közönséggel. A tanácskozás hozzászó-

lásokkal, beszélgetéssel zárult. 

 

Itt éltek, dolgoztak – Szilvási Csaba 
és dr. Oláh János előadásáról  

Bartók Gertud 

„…nevem csak áruvédjegy, mint akármely mosópo-

ré…” 

 A Tatabányai Múzeum fenti című előadássoro-

zatának második vendége Szilvási Csaba volt 

2018. február 14-én. Bár nem megyénk szülötte, 

ahogy ő mondja: „szatmári lélekkel, de tatabá-

nyai szívvel rendelkezik”. Évtizedek óta jeles 

képviselője megyénk irodalmi életének. A Tata-

bányai Múzeum rendezvényén életéről, pályájá-

ról, könyveiről mesélt a megjelenteknek. Életút-

jának vidám történetei már önmagukban is érde-

kesek, élő szóban hallgatni azonban kihagyhatat-

lan élményt jelent. Szinte minden történethez 

mondott egy humoros verset is. Stílusa írásban is 

lebilincselő, a szavakkal varázslatos játékot mű-

vel. Szójátékai, nyelvi „poénjai” minden korosz-

tályt jó kedvre derítenek. Ha hasonlítani kellene 

valakihez, a régi nagyok közül Nagy Lajos és a 

„rímhányó” Romhányi József, míg a kortársak 

közül Parti Nagy Lajos életművében találkozunk 

ilyen kiváló nyelvi leleményekkel, játékokkal. A 

közönség soraiból elhangzó számtalan dicséretre 

József Attilának a címben idézett sorával vála-

szolt mosolyogva… 

Szilvási Csaba 1943-ban Nagyszőlősön született, 

Nyíregyházán érettségizett, majd Debrecenben 

magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplo-

mát szerzett. 1966-1973-ig a tatabányai Péch 

Antal Bányaipari Aknászképző Technikumban 



tanított. Ezután visszatért szülőföldjére, 1991-

ben tért vissza Tatabányára, ismét a Péch Antal 

Szakközépiskolába. Irodalmi tevékenysége a 

Ludas Matyiban megjelenő humoros versikékkel 

kezdődött. A hetvenes-nyolcvanas években ver-

sei, novellái a Népszabadságban, az Ország Vi-

lágban, a Képes Újságban, az Ifjúsági Magazin-

ban és a Magyar Ifjúságban jelentek meg. Emel-

lett a Kelet-Magyarországban, a Szabolcs-

Szatmár-Beregi Szemlében és a Pedagógiai Mű-

helyben is sokat publikált  és természetesen a 

megyei sajtóban is. Többször nyert regionális és 

országos irodalmi, illetve nyelvészeti jellegű 

pályázatokon. Kitüntetései: Tatabánya Kultúrá-

jáért díj (2002), Magyar Köztársasági Érdemke-

reszt (2005). 

 

Szilvási Csabáról Nagy László készítette a fotót 

 

M. Varga Katalin és dr. Oláh János.  
Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A Tatabányai Múzeum „Az egész világ egy nagyon 

keskeny híd…” című – a zsidó hétköznapok világát 

bemutató – időszaki kiállításához kapcsolódóan hir-

dette meg dr. Oláh János előadását.
1
 Az előadás 

                                                           
1
 A kiállításról részletesen olvashatnak e szám Kitekintő 

rovatában, Altdorferné Pál Gabriella cikkében. 

egyben a múzeum „Itt éltek, dolgoztak” című 

rendezvénysorozatának harmadik alkalma volt.  

Oláh János az Országos Rabbiképző – Zsidó 

Egyetem rektorhelyettese, judaista. Előadásában 

a húsvét ünnepkörének eredetéről, a zsidó ha-

gyományoknak a keresztény ünnepben való to-

vábbéléséről beszélt. A vetített képekkel kísért 

előadásban számos bibliai szöveg forrását, törté-

neti hátterét, jelentését, a két vallásban betöltött 

szerepét is megismerhette a közönség. Az ese-

mény második részében M. Varga Katalin be-

szélgetett az előadóval életéről, pályájáról. Dr. 

Oláh János Tolna megyében született, középis-

kolai tanulmányait Tatabányán, a bányaipari 

technikumban végezte. Komlón megkezdett bá-

nyász pályafutását megyénkben folytatta Orosz-

lányra költözését követően. Tatabányán, illetve a 

Márkushegyi Bányaüzemben dolgozott. Időköz-

ben judaisztika-tanári végzettséget szerzett, majd 

tanított a Lauder Javne iskolában, valamint az 

Országos Rabbiképzőben Budapesten. A Zsidó 

Egyetem judaisztika tanszékének alapítója, szá-

mos kiváló szakkönyv és ismeretterjesztő könyv 

írója. 2010-ig élt Komárom-Esztergom megyé-

ben. 

 
 
Sebestyén Lajos bányászköltő mun-
kássága egy ifjú költő szemével  

Horváth Szabolcs 

Kevesen tudják azt, hogy ki volt az első tatabá-

nyai költő. Többen a nemrég József Attila-díjat 

kapott Freisinger Edének, írói nevén Faludi 

Ádámnak tudják be ezt a "tisztséget". Azonban őt 

is megelőzte egy hétköznapi, egyszerű ember: 

Sebestyén Lajos.  

1926-ban született a Mésztelepen. Mint tudjuk, 

Tatabánya akkor még nem volt város; a jelenlegi 

közigazgatási határokon belül több község léte-

zett. Lajos bácsiról az elmúlt három - közel négy 

évben rengeteg történetet hallottam, milyen em-

ber is volt. A históriák végkicsengése mindig 



azonos volt: egyszerű, hétköznapi, szerény, 

csendes ember  és nem utolsósorban bányász. 

Talán ezért is kapta Lajos bácsi a bányászköltő 

titulust. 

Mivel sok történetet halottam már a város első 

költőjéről, így érdekelni kezdett költészete, 

munkássága. Zavart, hogy korábban egyetlen 

verset sem olvastam, olvashattam tőle. Úgy gon-

doltam, hogy szeretnék alaposabban is megis-

merkedni Lajos bácsi munkásságával, műveivel, 

örökségével, amit nekünk hátrahagyott. 

 

Sebestyén Lajos. A kép forrása: 
http://provertes.hu/index.php/naturparki-

ertektar/hires-emberek/572-sebestyen-lajos 

2012-ben bekövetkezett haláláig egy közel 

negyven éves munkásságot hagyott maga után. 

Első verseiben, kötetében azt a közeget festi le, 

ahol élt, felnőtt és dolgozott. A verseiben megje-

lenített tájakat gyakran szénporral „szórta" be. 

Ebből is visszatükröződik a bányászmunka, -élet. 

Műveiben visszatérő elem az eltompult, férfias 

"bányász fájdalom”. Ahogy fogalmaz: mindenki-

nek fáj valahol valamije, de ezzel nem szokás 

dicsekedni, mert nem férfias viselkedés. Első 

kötetének címéből is visszaköszön a hely- és a 

hazaszeretet: Szülőföldem, iparvidék. Harmadik 

kötetében, a Szólok – kérdezve kérdezetlen című 

kötetében ismét előjön egy-egy versében a sze-

génység, a szomorú sors, és itt említi meg elő-

ször a láb fájdalmait. Soraiban elénk tárja az 

életének nehézségeit. Ez később utolsó kötetében 

még nagyobb teret kap. Következő kötetében 

már újabb vizekre evezett: belevágott a novella-

írásba is. Erről könyvében így beszélt Lajos bá-

csi: „Huszonöt éves versírói múltammal, nem 

feladva, cserbenhagyva ezt a múltat mind több-

ször nógatva valami benső igény arra, hogy be-

köszönjek a próza világába is személyes élmé-

nyeimmel, látott hallott történések elbeszélésével. 

Nem szakmai hiúságból, „hát ezt én is tudom 

csinálni!” nagyképűsége ez. Más, szebb termé-

szetű érzékenység indítatásából, erdélyi székely 

génekben hozott „kevés szóval is bőbeszédűség” 

áldott terhének könnyítése okából. Ha megtisz-

telnek figyelmükkel: köszönöm!” Ebben a köte-

tében volt egy vers, amely nagyon megfogott.  

Ha a siferdomb felől fúj a szél 

 

Meddőhányók, salakhegyek, siferdombok 

lábai alatt megbújó telepek, 

városlakónak mit mondhat a nevetek: 

- Bennem mennyi emlék, keserű, bol-

dog…! 

Mégis nehezen buknak föl a szavak. 

Nyarak…! Emlékül egy-egy falat kenyér: 

rongyfoci, korán kérgesedő tenyér. 

Vashidak, „Cseri”, mozi, bányatavak. 

Korai kötelesség: játék mellől 

sokszor elparancsoló, sürgető szükség. 

Barátságszülő egymásnak segítés. 

Minden lebontva, Lebontva a Szülőház. 

Lehajtom fejem csendben, „érett kalász”. 

Néma tanúimmal tele a temető… 

E versnél jött el az a pillanat, amikor Sebestyén 

Lajos munkásságát még közelebb éreztem ma-

gamhoz, és itt jött vissza az a sok róla szóló tör-

ténet is, amelyek megelőzték verseit. 

Költészete vége felé olyan kötetekbe kezdett, 

ahol nagy költőink, íróink egy-egy verse, elbe-

szélése szerepelt, és amelyekre ő maga reflektált. 

Erre szokták azt mondani, hogy a költőt szinte 

minden megihleti. Lajos bácsit a "nagyok" is 

megfogták, ezt nem titkolta előttünk. Személyes 

véleménye volt mindenről, amiről elbeszélése, 

gondolata, verse született. Ezekből a művekből 

http://provertes.hu/index.php/naturparki-ertektar/hires-emberek/572-sebestyen-lajos
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egyszerűsége és végtelen szerénysége köszön 

vissza. Műveiben felidézi nagy költőinket is, 

kiegészítve saját gondolataival.  

 

Utolsó előtti kötete volt 2006-ban a Csendes 

lázadás. Itt éreztem teljes egészében azt, hogy 

mekkora változáson ment keresztül a költőnk, 

amely nem a költészetére mondható el, hanem az 

életére. Egy ember élete bizonyos szakaszaiban 

máshogyan gondolkodik, más a mondanivalója. 

Valahol ezt írta: „azt ígérték, mondták, hogy ha 

megvénülök bölcs leszek. Bölcsnek nem érzem 

magam, de vénnek, öregnek igen.” Ami megle-

pett, hogy magánéletébe csak épp annyira enge-

dett betekintést, mint amikor a függöny mögül 

csak bekukucskálhatunk. Élete végét pedig el 

tudjuk képzelni, milyen lehetett betegségével 

küszködnie. Ebben a kötetben már nem ír annyit 

a bányászatról, de azért hozzájuk is alkotott egy-

egy verset. Itt leginkább egy másik énjét mutatja 

be. Istenhez való beszédeit, szónoklatát tárja 

elénk. Emellett tájakról ír, és mélyebb filozofi-

kus gondolatok uralják a kötet nagy részét. 

Nagyon élveztem ezt a kis kutatómunkát. Fon-

tolgatom, hogy jövőre Lajos bácsi költészetéről 

csináljak egy személyes emlékévet úgy, ahogyan 

2018-ban Petőfivel foglalkozom. Terveimben 

szerepel az is, hogy műveit digitalizálom. Sebes-

tyén Lajos sok emléket, nyomot, gondolatot ha-

gyott maga után  nem CSAK verseiben, hanem 

hosszabb írásaiban is.  

Azt gondolom, többen megismerhetnék őt műve-

inek digitalizálása után. 

A várostól Sebestyén Lajos Tatabánya Kultúrá-

jáért díjat kapott 1999-ben. 2012-ben bekövetke-

zett halálakor egykori jó barátja, a Tatabányán 

élő Szilvási Csaba egy hosszabb cikkben emlé-

kezett meg róla. 2 Végezetül álljon itt még egy 

vers a tatabányai bányászköltőtől: 

A lélek alázatával… 

A vers megfogalmazása, az a mesterség. 

-  A vers forma elkészítésének öröme – 

De a mesterségnek tiszta örömén túl, 

beleépítve, amit mondok is fontos. 

A forma becse’ – az építő öröme. 

- A lélek gazdasága, amit elmondok – 
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 Szilvási Csaba: „Tiszta lélekből az egyszerű szó …” Sebes-

tyén Lajos emlékére. Letöltés forrása: 

https://www.kemma.hu/helyi-ertek/kemma/tiszta-

lelekbol-az-egyszeru-szo-sebestyen-lajos-emlekere-

466347/ Letöltés ideje: 2018.04.20 
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