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Nemzetiségi gyűjteményt adomá-

nyozott az örmény nemzetiségi ön-

kormányzat a könyvtárnak 

 

CSARNAI KATINKA ESZTER 

A dorogi Arany János Városi Könyvtár a Dorogi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Dorogi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából 
2014 júniusában nemzetiségi gyűjteménnyel 
gyarapodott. A magyarországi német, szlovák, 
cigány, örmény stb. nemzetiségek néprajzát, tör-
ténetét bemutató kiadványok ajándékozásával és 
egy bensőséges hangulatú rendezvénnyel ünne-
pelte a két nemzetiségi önkormányzat a könyvtár 
fennállásának 60. évfordulóját. 

A megyében élők számára kuriózumnak tűnhet a 
dorogi örmény önkormányzat léte. Való igaz, 
Dorogon sosem éltek nagy számban örmények, 
nem volt számottevő lakossági bázisuk. A nem-
zetiségi törvény (1993. évi LXXVII. törvény a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól) azonban 
jó lehetőséget biztosított a dorogi örmény szár-
mazásúak identitásőrzésére. 

A Dorogi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
1995-ben alakult, pótválasztáson, a törvény sze-
rinti 5 örmény származású kezdeményezővel. Az 
önkormányzat elnöke Dr. Dzsotjánné Krajcsir 
Piroska lett, egy képviselőjük – Dr. Dzsotján 
Gagik – 2006-tól az Országos Örmény Önkor-
mányzat egyik elnökhelyettese. 

A dorogi örmény önkormányzat tevékenysége 
négy csoportba volt osztható: rendezvények 
szervezése, könyvkiadás, kapcsolattartás, kultu-
rális tevékenységek támogatása. 

 

Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska 

Néprajzi jellegű rendezvényeik (örmény kará-
csony, újév, húsvét, tavaszköszöntő) mellett 
1996 óta ők rendezték az aradi vértanúk városi 
emlékünnepét. Rendelkeztek színjátszó körrel 
(Vaszpurakan színkör) és kisegyüttessel 
(Guszán-trió). Rendezvényeiken sok örmény 
származású híresség szerepelt, például Moldován 
Stefánia, Benkő Dániel, Katona Tamás. 

A dorogi örmények könyvkiadása élen járt a 
magyarországi örmény csoportok körében. Ők 
adták ki például az első magyar nyelvű örmény 
nyelvkönyvet. Jelentettek meg kétnyelvű irodal-
mi füzeteket, örmény utónévkönyvet, az örmény 
genocídium 90. évfordulójára készített kiad-
ványt. Egy időben Dorogon folyt az Armenia 
folyóirat szerkesztése is. 

Az örmény kiadványok megjelentetése mellett 
dorogi helytörténeti munkák kiadását is finanszí-
rozták. 1998-ban örmény szekciót alapítottak a 
városi könyvtárban, melyet folyamatosan gyara-
pítottak armenisztikai kiadványokkal. 

Sajnos a Dorogi Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat idén ősztől már nem tudja tovább foly-
tatni működését. Halálesetek, elköltözések miatt 
ebben az évben már nem lesz kellő számú ör-
mény (a megváltozott törvény alapján 25 fő) az 
újrainduláshoz. Fennállásának 19 éve alatt azon-
ban a nemzetiségi önkormányzat tevékenységé-



vel folyamatos szereplője voltak Dorog város 
kulturális életének. Nem csak az örmény kultúrát 
hozták el a városba, de Dorog nevét is ismertté 
tették az anyaországi örmények körében. 

A következőkben hadd mutassam be magát a 
nemzetiségi gyűjteményt! Gerincét a magyaror-
szági nemzetiségek néprajzi sorozatai adják. 
Ezek a sorozatok sajnos nem teljesek, 1-2 pél-
dány mindegyikből hiányzik, de az összeállítók 
(Krajcsir Piroska és a Magyar Néprajzi Társaság 
munkatársai) a teljességre törekedtek. A soroza-
tok a következők: 

• Beiträge zur Volkskunde der 
Ungarndeutschen = A magyarországi 
németek néprajzához 

• Národopis Slovákov v Maďarsku = Ma-
gyarországi szlovákok néprajza 

• Cigány néprajzi tanulmányok 

• Válogatás a magyarországi nemzetiségek 
néprajzi köteteiből 

• Tanulmányok a magyarországi bolgár, 
görög, lengyel, örmény, ruszin nemzeti-
ség néprajzából 

A nemzetiségi vonatkozású kiadványok között 
találhatunk még a hazai, illetve európai roma 
kultúrát bemutató – magyar és német – albumo-
kat, filmeket; a Nemzetközi Néprajzi Nemzeti-
ségkutató Konferencia előadásainak köteteit; 
szlovén, szerb és macedón elbeszéléseket össze-
gyűjtő kötetet; vagy Frank Gaudlitz 2011-ben 
kiadott, Dél- és Közép-kelet-európai emberek 
portréit tartalmazó albumát. 

A Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
magyar és német nyelvű, a magyarországi néme-
tekről szóló kiadványokkal, valamint német 
nyelvű szépirodalmi könyvekkel (Kafka, Goethe 
és Dürrenmatt-kötetek) járult hozzá a nemzetisé-
gi gyűjteményhez.  

A nemzetiségekről szóló könyvek mellett ma-
gyar néprajzi kiadványok is kerültek az összevá-
logatott kötetek közé. 

A cserépfalu táplálkozáskultúráról szól Báti Ani-
kó 2008-ban, a Néprajzi Értekezések című soro-
zat első köteteként megjelent tanulmánya. 

E sorozat második kötete Nagy Netta: A cserevi-
lágtól a padlássöprésig: falusi hétköznapok a 
beszolgáltatás éveiben c. könyve, amelyben a 
második világháború alatt bevezetett, több mint 
egy évtizedig fennálló beszolgáltatási rendszer 
hatásait vizsgálta a Szeged környéki tanyás tér-
ség falvaiban. 

Szűcs Sándor a Nagykunságon, Sárréten, Hajdú-
ságban élt „vízi emberek” történeteit jegyezte le 
A puszta utolsó krónikása című, 2003-ban meg-
jelent könyvében. 

Találunk még a gyűjteményben könyvet a köz-
ségtörténeti kutató és feldolgozó munkáról; a 
zselici cselédség 1900-1950 közötti életét bemu-
tató monográfiát; a magyar szabadságharc 150. 
évfordulója alkalmából kiadott tanulmányokat; 
Kodály Zoltán-emlékkönyvet, valamint a tradici-
onális társadalmak női szerepeiről írt tanulmány-
kötetet. 

 

A most ajándékba kapott könyvek a már meglé-
vő nemzetiségi könyveinkkel egy hasznos és jól 
használható gyűjteményt alkotnak, melyet remél-
jük, hogy a könyvtárunk tovább tud majd gyara-
pítani a jövőben is. 

Fotó: Csarnai Katinka Eszter 

 



Helytörténeti könyvajánló 

MÁRKU MÓNIKA 

 

Az ácsi Bartók Béla Mű-
velődési Ház, Könyvtár 
és Városi Sportcsarnok 
idén két kiadványt jelen-
tetett meg. Az egyiket a 
„Holokauszt Emlékév-
2014” tiszteletére „Az 
ácsi zsidókról - Klein 

Janka emlékezése” címmel Dr. Alföldi Kálmán 
szerkesztésében. A másikat pedig az Ácsi Kos-
suth Lajos Asztaltársaság (2004-) újraalakulásá-
nak 10. évfordulója alkalmából (Az Ácsi Kos-
suth Lajos Asztaltársaság Jubileumi Emlékalbu-
ma). 

 

Az első kiadvány egy ácsi zsidó asszony, Bognár 
Józsefné született Klein Janka tollából szárma-
zik.  Különlegessége, hogy az eredeti kézírással 
párhuzamosan, azt „szóról szóra átírva” szer-
kesztette Dr. Alföldi Kálmán, s hasonmás ki-
adásban jelent meg. 

A visszaemlékezés 1967-ben íródott. Klein Janka 
akkor 78 éves volt. A történet a 17. század elejé-
ről indul. Ekkor Ácson már 8-10 zsidó család 
lakott, akik izraelita vallást gyakoroltak és föld-
műveléssel, de főként kereskedelemmel és kéz-
műiparral foglalkoztak.  Ezen telepes családok 
leszármazottai később igen jómódú, tanult embe-
rekké váltak (orvosok, tanárok lettek), s közülük 
többen ma már az USA-ban élnek. A legtöbb 

ácsi zsidó család házában üzletek, vegyeskeres-
kedések működtek, melyekben külföldi terméke-
ket is árusítottak (kávé, rizs, bors).  

Ács község lakossága abban az időben nagyjából 
4-5000 főt számlált, s 25-30 üzlettel bírt. Lakos-
sága 3 vallási felekezethez tartozott: református, 
katolikus és izraelita. A vallásgyűlölet sem ak-
kor, sem az előtte lévő időkben nem volt jellem-
ző.  Annál nagyobb gondot jelentettek azonban a 
19. század elején a mindennapos tűzesetek. 
Csermák Hugó gyárigazgató volt az, aki végül 
tűzoltókat toborzott, kutakat létesített, s a megye 
legjobban felszerelt tűzoltóságát hozta létre 
Ácson. Mindezek mellett sokban segítette még a 
község lakosságát pl. házépítési anyaggal.   

Klein Janka mesélt az ácsi zsidók első világhá-
borúban való részvételéről, elkövetett hőstetteik-
ről, majd a második világháború borzalmairól, 
családtagjai, ismerősei, rokonai elhurcolásáról, 
meggyilkolásáról. Azokról, akiket 1944 novem-
ber 18-20-án Ács és Gönyű között lőttek repülő-
gépről, elhurcoltak Ácsról (90%-uk a rokonságá-
hoz tartozott). Ő maga azért élte túl ezen szörnyű 
megpróbáltatásokat, mert abban az időben Pesten 
élt. Ezt követően soraiban a Pesten történt ese-
ményeket idézi fel: a gettósítást, a kényszermun-
kára ítélést, a menekülést, a bujdosást, a meg-
aláztatásokat (Dorog, Szőny). A visszaemlékezés 
az ácsi zsidótemetőben készült képekkel fejező-
dik be. 

 

Az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság egy olyan 
civil szerveződés, melynek célja Kossuth Lajos 
eszmeiségének ápolása, népszerűsítése a helyi 
fiatalság körében, életéhez kötődő tárgyak gyűj-



tése, kiállítások és 1848-hoz kötődő vetélkedők 
szervezése, Kossuth születési napjának méltó 
megünneplései, valamint szobrának felállítása, 
gondozása. A szervezet elnöke Nagy Irén.  

A most megjelent kiadvány az Asztaltársaság 
elmúlt 10 évének eseményeit, tevékenységét 
hivatott bemutatni. A kiadvány kisebb fejezetek-
ben mutatja be a szervezetet a megalakulástól 
(1867 – Ácsi Olvasó Egylet), a Kossuth Lajos 
Asztaltársaság létrejöttéig (Kossuth halálát köve-
tően német mintára az olvasó egyletek sorra asz-
taltársaságokká alakultak, ahol barátok, hasonló 
érdeklődésű emberek találkoztak, beszélgettek, 
vitatták meg gondolataikat.) A társaság a Kos-
suth-i hagyományok ápolását és népszerűsítését 
tűzte ki céljául az ácsi lakosság és fiatalság köré-
ben.  

Az Asztaltársaság kezdetben a Nákó-féle ven-
déglőben „ülésezett”, majd 1932-től Nagy Zsig-
mond kocsmájában jöttek össze. Ebben az idő-
szakban már kisebb könyvtárral (Kossuth-
gyűjteménnyel) rendelkeztek, alapítványt mű-
ködtettek szegény családok megsegítésére, jóté-
konysági rendezvényeket tartottak, fontos szere-
pet játszottak a március 15-iki rendezvényeken 
is.  

A társaság 1948-ban feloszlott, mert működésük 
egyre nehezebbé, lehetetlenebbé vált. Ezt köve-
tően sokáig csak a szervezet fennmaradt zászlója 
hirdette, hogy Ácson valamikor létezett egy Kos-
suth-szimpatizáns, Kossuth emlékeket őrző cso-
port. 

A kiadvány egy teljes fejezetet szentel a Kos-
suth-kultusz kialakulásának bemutatására is 
Szűcs Béla Albert „Kossuth szava” című helytör-
téneti kéziratának alapján. Az életrajzi áttekintést 
a Kossuth Lajos Asztaltársaság zászlójának tör-
ténete követi. 

A társaság újjáalakulásának előzményeiről 
Csöbönyei Imre Ács 2002-2010 közötti polgár-
mestere ír. Az újjáalakulásra aztán 2004. április 
22-én került sor a Bartók Béla Művelődési Ház 
dísztermében. Erről Szűcs Béla Albert tudósított 
az Ácsi Hírek 2004. májusi számában megjelent 
cikkében (kivonat a cikkből). A kiadvány ezt 
követő fejezetei ismertetik az újjáalakult társaság 
alapító tagjait, részletet közöl az Asztaltársaság 
alapszabályából, a tervekről, elképzelésekről, 
feladatokról és a társaság elmúlt 10 évében meg-
valósított tevékenységeiről, céljairól és pályáza-
tairól (alapkőletétel, szoborállítás, Kossuth-
emlékszoba kialakítása, Lovadi juniális, kirándu-
lások, rendezvények, parkosítás). Mindezt sok-
sok fotóval színesítve. 

 


