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2011-ben jelent meg a Dorogi Füzetek 41. kötete, az Tóth János (1917-2002) mogyoródi címzetes apát, 
emlékírásokat tartalmazó „Jövevények és vándorok vagyunk…” érdemes budavári esperes, érseki tanácsos, plébános, 
című kiadvány. Nem ez az első kötet a Dorogi Füzetek teológiai tanár. 1940-ben Bécsben szentelték pappá. 
sorában, amely emlékiratokat tartalmaz. 1994-ben adták ki Legelső állomáshelye Dorog, ahol először káplán, majd 

2 plébános. 2003-ban jelent meg A kegyelem virágszőnyege Gáthy Zoltán építészmérnök emlékiratait.  1998-ban 
címmel visszaemlékezése. Az itt bemutatott kötetben jelentek meg Kövecs Imre és Csiffáry Nándor emlékiratai a 

3 ennek az írásának szerepelnek válogatott, dorogi II. világháború dorogi hónapjairól,  s szintén ebben az 
vonatkozású részletei.évben adták ki Hopp Ferenc dorogi ornitológus 

4 Tóth János írásában képet kaphatunk pályakezdésének visszaemlékezéseit.
nehézségeiről. Érzékletesen ábrázolja az akkor sváb falu Az itt bemutatott kötet emlékiratainak szerzőit az fűzi 
viszonyait, de betekintést nyerhetünk a bányatisztek, a helyi össze, hogy bár nem dorogi születésűek, életük egy része a 
értelmiség, a bányatiszti kaszinó, valamint az esztergomi városhoz kötődött. Vannak, akik csak rövid időszakot töltöttek 
főegyházmegye életébe is. itt, s vannak, akik örökre itt maradtak. „Jövevények és 
Kövecs Imre (1930-) tanár, zeneszerző, karvezető. vándorok” ők, de nem jöttmentek! Ahogy a szerkesztő, 
Tokodon született, de ifjúságát már Dorogon töltötte Kovács Lajos rámutat, a 20. század elején, a bányászat 
családjával. Gyermekkori emlékei után megelevenednek fellendülésével a települést az ország egészéből ide érkezők 
fiatalkorának iskolás élményei is. Írásában képet kaphatunk népesítik be. S „a kis falucska gyors fejlődésével hamarosan 
arról, hogyan élték meg a környéken a fiatalok a második kisebbségbe kerülnek az „őslakosok”, így alig van értelme 
világháborús éveket. Később betekintést nyerhetünk abba, az amúgy erőteljes jellegzetességnek, a jöttmentek 
milyen élete volt egy párton kívüli, megbízhatatlannak ítélt emlegetésének.”
dolgozónak a szocializmus éveiben. A szerző visszaemléke-A fekete-fehér fényképekkel gazdagon illusztrált kiadvány 
zéseiben külön fejezetet szentel Hajdu Sándor bányász-pedig „ebből a korból idéz meg egymástól eltérő, gyakran 

5költőnek,  akinek versei közül néhányat meg is zenésített.egymással feleselő, mégis egymáshoz kötődő sorsokat”. 
Most pedig lássuk a kötet szerzőit!

„Jövevények és vándorok vagyunk…”
1Dorog és a tudományok 3.

(Könyvismertetés)
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Csermák Jánosné (1926-2009) gyermekszínészként A kötet utolsó szerzője, Krajcsír Piroska, Dzsotjánné 
kezdte pályafutását. A mindenki által csak Cseri néninek (1952-) tanár, műfordító, szerkesztő.
hívott Csermák Jánosné Bolyai Kató néven 1933-1938 Férje és tanulmányai révén az örmény irodalom és törté-
között Lakner Artúr gyermekszínházának volt növendéke. nelem ismerője, irodalmi alkotások fordítója, a Dorogi Ör-

7Színházi előadásokban és filmekben szerepelt, együtt mény Kisebbségi Önkormányzat alapító tagja és elnöke.  
játszott Turay Idával, Páger Antallal, Tolnay Klárival, A kötetben szereplő írásait magánkiadású kötetéből 

6
Dayka Margittal.  1943-ban, 17 évesen férjhez ment válogatták. Krajcsír Piroska írásában a kisújszállási anyai 
Dorogra. A városba költözés után a helyi színjátszó kör nagyszülők életét mutatja be. Emlékeit átitatja a nagyszülők 
tagja lett, de ahogy ő fogalmaz, a gyerekszínészkedéssel s a rokonság iránt érzett szeretet. Visszaemlékezéseiből 
foglalkozó néhány év csak egy kis epizód volt hosszú kirajzolódik az akkori paraszti élet az Alföldön, annak 
életében. minden nehézségével és szépségével együtt.
Rövid életrajzi írásában Cseri néni bemutatja munkával és 
színészkedéssel eltöltött gyermekkorát, Dorogra *
költözésének, az új élet kezdésének körülményeit a háborús 
években. Nagy szeretettel ír azokról a dolgos évtizedekről, A karbidgyártásról és a germánium-előállításról szól a 
melyeket a dorogi kultúrotthon presszójának és egyéb Dorogi Füzetek 42., 2012-ben megjelent kiadványa. A mű a 
vendéglátóhelyeknek a vezetésével töltött. harmadik kötete a Dorog és a tudományok alcímet viselő 
Gáspár Sándor (1916-2011) életrajzi írásában egy sorozatnak, amely a település ipar- és tudománytörténetét 
festőművész nem mindennapi életútja bontakozik ki. A dolgozza fel. A „Dokumentumregény” alcímet is viselő 
szerző gyermekkorának egy részét Annavölgyön tölti, majd 2012-es kiadványt Dr. Borbély László és Sandy Endre 
családjával Dorogra költöznek. 1949-1954 között elvégzi a állította össze a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 
Képzőművészeti Főiskolát, ahol Kisfaludy Stróbl munkatársainak közreműködésével. A kötet alapjául 
Zsigmond mellett a szobrászkodásba is belekóstol. szolgáló dokumentumgyűjtemény a szerzők szerint egy 
Bányászattörténettel kapcsolatos festményeit Dorog rendszerező munka „mellékterméke”, s ezáltal – Kovács 
városának ajándékozta. Élete utolsó éveiben ismét Lajos szerkesztő utószava szerint – a Dorogi Füzetek 
Dorogra költözött. kiadványsorozatának egy meglepetés kötete.
A kiadványban szereplő életrajzi írása Gáspár Sándor Mind a karbidgyártásról, mind a germánium előállításáról 
szavaival nem életrajzi regény, élete folyásából csak annyit szóló fejezet egy olyan gyártási technológia üzemtörténetét 
csatol művész pályája ismertetése mellé, amennyi szorosan ismerteti, amelyet már nem használnak a városban, az 
hozzá tartozik. Ennek megfelelően megismerhetjük üzemek azonban a dorogi múlt részét képezik. A 
mindazokat a barátait és mestereit, akik élete minden karbidgyártás Dorogon 1971-ben állt le újfajta gyártási 
szakaszában segítik művészetének kibontakozását. technológiák megjelenése miatt. A germánium előállítása 
Emlékiratából kitűnik, hogy katonaélete és hadifogsága pedig a termelés gazdaságtalansága miatt fejeződött be.
alatt is végig rajzol és fest, hadifogolyként is sokat A kiadvány egyik nagy erénye, hogy fényképeket, eredeti 
foglalkoztatják. Hazatérése után képeinek fő témája a dokumentumok (levelek, jegyzőkönyvek, újságcikkek) 
dorogi szénmedence bányászainak élete lett. A kötet másolatait is tartalmazza, ezáltal a témát még érdekesebbé, 
borítóját kívül-belül Gáspár Sándor egy-egy festménye még életszerűbbé téve az olvasó számára. A kötet első 
díszíti. fejezetének mellékleteként olvashatjuk például annak a 

6 7Dorogi lexikon / szerk. Solymár Judit, Kovács Lajos, Brassói László. Dorogi lexikon / szerk. Solymár Judit, Kovács Lajos, Brassói László. 
– Dorog: Dorog. Önkormányzat: Dorog Város Barátainak Egyesülete, – Dorog: Dorog. Önkormányzat: Dorog Város Barátainak Egyesülete, 
2000. – 51. p. 2000. – 77-78. p.
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Riedler Miksának (Max Riedler) az életrajzát, akinek a Mindkét kötet méltó folytatása a Dorogi Füzetek 
nevéhez a magyar karbidgyártás megszervezése sorozatnak. Nyugodt szívvel ajánlom őket mindenkinek, 
kapcsolódik. Riedler Miksa a felsőgallai karbidgyár üzembe akit érdekel Dorog és környékének 20. századi története, 
helyezése után a dorogi karbidgyár vezetője és fejlesztője legyen szó akár a várost benépesítő emberekről, vagy az ő 
volt nyugdíjba vonulásáig, új otthonra is Dorogon lelt. megélhetésüket biztosító gyárakról, üzemekről.
A kötet második részének mellékletét a gyártáshoz Csarnai Katinka Eszter (Arany János Városi Könyvtár, Dorog)
kapcsolódó dokumentumok mellett két tanulmány is 
képezi a germánium ipari jelentőségéről, illetve a 
szénbázisú germániumgyártás hazai lehetőségeiről.
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