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Dorogi értékek nyomában- Helyis-

mereti óra a Gáthy Zoltán Városi 

Könyvtárban 

CSARNAI KATINKA ESZTER 

 

A 2014. évi Országos Könyvtári Napok egyik 
témája a következő volt: Élő emlékezet-
múltunk értékei. Könyvtárunk funkcióbővítés-
nek köszönhetően a dorogi helyismereti munka 
még inkább előtérbe került, ezért Mucha Ildikó 
igazgatótól megkaptam a felkérést, hogy iskolá-
soknak mutassam be a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Múzeum helyismereti 
gyűjteményét. Így került sor 2014. október 16-án 
a „Dorogi értékek nyomában, a helyi kutatás 
lehetőségei” – A könyvtár helyismereti állomá-
nyának kiállítással egybekötött bemutatása kö-
zépiskolásoknak című előadás megtartására. 

 

Az előadásra a dorogi Zsigmondy Vilmos Gim-
názium, Informatikai és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola egyik 11.-es osztálya jött el, osztályfő-
nökük kíséretében. A 34 fős osztály szerencsére 
elfért a galérián, ahol a helytörténeti állomány 
található. Pár másodpercig megilletődötten néz-

tünk farkasszemet egymással – nekem ez volt az 
első ilyen jellegű előadásom – a diákok többsége 
pedig most volt először a felújított épületben, 
vagy magában a könyvtárban. 

A nagyon rövidre fogott bevezető után – Mi is az 
a helytörténet? Mikor alakult ki az országban, és 
mikor kezdődött el Dorogon? – egy kicsit körbe-
jártam a könyvtárunk helyismereti feladatait: 
gyűjtőkörét, az általa gyűjtött dokumentumok 
típusát, jellegzetességeit, valamint beszéltem a 
két különgyűjteményünkről, a Pick- és a Hopp-
gyűjteményről, és a helyismereti könyvtáros 
munkájáról. Ezután következett magának az ál-
lománynak a részletesebb bemutatása. 

A szakirodalmi és szépirodalmi könyvek bemu-
tatásakor próbáltam érdekességeket, különleges-
ségeket is bemutatni. Például több dorogi általá-
nos iskolában is évente visszatérő feladat az esz-
tergomi Mária Valéria híd bemutatása. A dolgo-
zat megírásához szükséges könyv – a Hodossy 
Gyula által összeállított „A Mária Valéria híd 
története”– felmutatásakor így nem maradt el a 
mosolygás és bólogatás. 

Szerencsére Dorogon sokan szívügyüknek tekin-
tik a város múltjának, jelenének kutatását, és 
szép számmal születnek helytörténeti kiadvány-
ok. Ezek közül kiemelt helyet foglalnak el a Do-
rogi füzetek és a Dorogi értékek nyomában soro-
zatok. Ez utóbbi a Zrínyi Ilona Általános Iskola 
tanulóinak munkája, ezért ismerős volt az elő-
adáson részt vevő diákok egy részének, a volt 
zrínyiseknek. Hab a tortán, hogy az egyik Dorogi 
füzetben pedig gimnáziumi osztályfőnökük, 
Bartlné Maschl Ágota is közreműködött szerző-
ként. 



A többi állományrészt is igyekeztem érdekesebb 
dokumentumokkal szemléltetni. A diákok bele-
nézhettek az iskolájukról szóló hírek lapkivága-
tait tartalmazó dossziéba, az egyik diáklány pe-
dig megtalálta dédnagyapja, a szobrász-
festőművész Árvai Ferenc dossziéját. 

Pick József dorogi helytörténész gyűjteményének 
több darabja is illusztrálta az előadást. A nevé-
nek említésére szintén mosoly tört ki az arcokon: 
a tavalyi tanévtől kezdve, a kötelező önkéntes 
munka keretében az osztályból néhányan Pick 
Józsefhez járnak, hogy segítsenek feldolgozni, 
számítógépre vinni a gyűjtő feldolgozatlan anya-
gait. 

A Pick József által gyűjtött fényképekkel teli 
dobozok mellett a diákok megcsodálták Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia írásban és képben című, 
1886-ban kiadott sorozatot – szintén Pick József 
gyűjteményéből –, valamint az Esztergom és 
vidéke folyóirat egy bekötött évfolyamát (XIII. 
évfolyam, 1891.). 

 

Az előadás végén kérdések nem voltak, ezért a 
galériáról levonultunk a földszintre, ahol meg-
nézték a tömörraktárunkat. A várakozásoknak 
megfelelően ez nagy sikert aratott körükben. 
Örömmel vették tudomásul, hogy van még egy 
kis idejük a felnőtt könyvtár polcai közötti bók-
lászásra, böngészésre. Többen is azzal az ígéret-
tel búcsúztak el tőlünk, hogy visszajönnek hoz-
zánk, és beiratkoznak a könyvtárba. Elmondhat-
juk, hogy a könyvtár helyismereti gyűjteményét 
bemutató előadás így nemcsak Bartlné Maschl 
Ágota osztályfőnök, hanem szerintünk is sikerrel 
zárult.

Komárom bombázása 1944-45.  Al-

másfüzitő és Szőny a második világ-

háborúban − Könyvbemutató 

Márku Mónika 

2014. november 11-én, kedden délután 17 órakor 
ismét előadásra került sor a komáromi Jókai Mór 
Városi Könyvtár folyóirat-olvasójában. Az 
Endresz Csoport Egyesület és a városi könyvtár 
közös történelmi előadássorozatának keretében 
Rabi Lenke helytörténész - kutató és egykori 
könyvtárigazgató tartott előadást Komárom 
1944-45-ös bombázásáról. A téma és Lenke nép-
szerűségét mutatja, hogy szék és hely híján már a 
folyósón is állt az érdeklődő tömeg. Lenke érde-
kes előadását prezentációval, benne korabeli 
fényképekkel, újságcikkekkel, plakátokkal tette 
még színesebbé. Izgalmas, elgondolkodtató elő-
adását követően a kitartó közönség kérdéseket 

tehetett fel neki a témával kapcsolatban, melyre 
készségesen válaszolt. Azok pedig, akik a végéig 
kitartottak (ekkor már 19:30 volt az idő!) megvá-
sárolhatták és dedikáltathatták is Lenke most 
megjelent könyvét, melynek címe Elsődleges 
célpontok Almásfüzitő és Szőny a második 
világháborúban.  

 

György Károlyné Rabi Lenke. Fotó: Turi Miklós 



Koszorúztunk Komáromban 

Márku Mónika 

 
2014. november 7-én (csütörtökön) délután a 
komáromi Szabadság szobornál lévő I. világhá-
borús emlékműnél helyeztük el koszorúnkat és 
gyújtottunk mécsest az Endresz Csoport Egyesü-
lettel  az 1938. novemberi  I. Bécsi döntést köve-
tő visszacsatolásra emlékezve. Ennek során Ma-
gyarország visszakapott Csehszlovákiától közel 
12 000 négyzetkilométernyi területet (Felvidék), 
mintegy 870 ezer fős lakosságot- melyből több 
mint 750 ezer fő volt magyar. Így ismét „magyar 
lett” Kassa, Rozsnyó, Ungvár, Munkács, Bereg-
szász, Rimaszombat, Érsekújvár, Komárom, Lé-
va és Losonc is.  

 

 

 

A képen az Endresz csoport képviselői, Hamrák Zsófia és 

György Károlyné láthatók. Fotó: Márku Mónika

 

 

Emlékezés Padányi Lajosra  

(1939-2014) 

Dr. Horváth Géza összeállítása 

 

Lajossal szakmailag kerültem kapcsolatba, ami-
kor az 1996. és 2000. évi évfordulók kapcsán 
összefoglaló tanulmányt készítettem a megyé-
ben, ebben az időszakban megjelent helytörténe-
ti-honismereti munkákról. Így olvastam el „hiva-
talból” Nyergesújfalu monográfiáját is, amit az 
említett könyvek között apróbb szerkezeti kifo-
gásolni valóim ellenére is az egyik legjobbnak 
találtam. Személyesen ezt az értékelést követően 
ismerkedtünk meg. A Lábatlani-nyergesi hely-
történeti kerekasztal egyik találkozója alkalmá-
val. precíz, nagy tudású kollégát ismertem meg 

benne, aki tanári módon magyarázott és világí-
tott meg helyi eseményeket, történéseket. Meg-
szállottként  kereste és gyűjtötte  az emlékeket, 
amit tovább adhatott, bízva abban, hogy mások-
nak is örömet szerez vele. Lajos ilyen,- megdöb-
bentő leírni – volt. 

Közel 10 év alatt a szervezet 60 találkozót tar-
tott, számos feledhetetlen emlékkel teli időszak 
volt. Lajos nélkül már ez sem lesz a régi. 

Az említett 10 év során becsülhettem szervező 
készségét, odafigyelését. Többször adhattam 
neki anyagot munkájához, így Pusztamaróttal 
kapcsolatban is, ahol utoljára egyeztettünk egy 
nyergesi könyvtáros egyesületi látogatásról. Idén 
szeptemberben a maróti emléknapon kissé fá-
radtnak tűnt, de nem panaszkodott, mindent pon-



tosan megszervezett, leegyeztetett. A viszontlá-
tásra már nem kerülhetett sor. Látogatásunk előtt 
kórházba került. Súlyos betegségéből nem épül-
hetett fel, nem folytathatja már újabb adalékok 
közlését szeretett-, a városi rang ellenére így 
nevezte, „újfalujának” helytörténetéhez. A lesúj-
tó veszteség mellett külön is megdöbbentő, sors-
szerű, hogy ezen legutóbbi művét majdnem nap-
ra pontosan egy évvel ezelőtt dedikálta. 

1939. szeptember 15-én született Budapesten, 
pedagógus dinasztia tagjaként. Édesapja: 
Padányi Lajos, Édesanyja. Varga Julianna. 2 
testvére, Barna, (ő meghalt 20 évesen), Balázs.  
Nagyapja, édesapja, édesanyja, Balázs testvére 
mindnyájan kiváló, elismert pedagógusok a tele-
pülésen és a környéken. 

Általános iskolát és a gimnáziumot 
Nyergesújfalun végezte, 1960-ban az Esztergomi 
Tanítóképző Intézetben, majd 1966-ban a Pécsi 
Tanátképző Főiskolán szerzett biológia-földrajz 
szakon diplomát. 1969-1971-ben Debrecenben a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen földrajz 
kiegészítő szakon képezte tovább magát. 

41 éves pedagógusi pályáját Bajóton kezdte, 
1963-tól nyugdíjazásáig Nyergesújfalun tanította 
és nevelte az általános iskolában és rövid ideig a 
helyi gimnáziumban az ifjúságot. 1985-1991 
között biológia-földrajz szakos szakfelügyelő 
volt. 

A tanári hivatásán kívül társadalmi munkássága 
is jelentős volt. A Pedagógusok Szakszervezet-
ének tagja és titkára nyugdíjba vonulásáig. Több 
kitüntetést kapott ezért a tevékenységéért, de a 
legbüszkébb 2004-ben kapott Eötvös József Em-
lékérem arany fokozatára volt.  

1965-től a Pedagógus Természetjáró Szakosztály 
tagja, majd 1980-tól elnöke 2013-ig. Ezért a 
munkásságáért 2009-ben dr. Théry Ödön emlék-
érmet kapott. 1966 és 1978 között a Viscosa SE 
Íjászszakosztályának versenyzője. 

1996-tól 2009-ig Nyergesújfalu Baráti körének 
elnöke. 

Évtizedeken át kutatta, őrizte és gondozta 
Nyergesújfalu múltjához kapcsolódó írásos, tár-
gyi emlékeket. Az ő nevéhez fűződik a Tájház 
anyagának összegyűjtése, gondozása, folyamatos 
bővítése, a Sánc-hegyi Történelmi Emlékpark, a 
100 éves Nyergesújfalui Állami Elemi Népiskola 
emlékszobájának létrehozása. Rendszeresen írt a 
helyi Hírmondóba, és elindította a Helytörténeti 
Olvasókönyv sorozatot, amelyből 8 kötet készült 
el, a kilencediket sajnos már nem tudta befejezni. 
2000-ben megírta Nyergesújfalu monográfiáját.  
Segédkezett a Nyolcak című film forgatásánál. 
2005-től tagja a lábatlani székhelyű Helytörténeti 
Kerekasztalnak.  

1990-1994-ben önkormányzati képviselő, alpol-
gármester volt. 

Szakmai és társadalmi munkásságának elismeré-
seként 1999-ben megkapta a Magyar Köztársa-
sági Bronz Érdemkeresztjét. Nyergesújfalui te-
vékenységéért 2003-ban Pro Urbe, 2011. augusz-
tus 20-án Díszpolgári címet kapott.  

2014. november 11-én hunyt el. Nyugodjék bé-
kében! 

 

Padányi Lajos 

 

Köszönet özvegy Padányi Lajosnénak a rendel-

kezésre bocsátott dokumentumokért és fény-

képért! 



Padányi Lajos fontosabb  

helytörténeti munkái: 

 

   A II. számú (Eternit) Általános Iskola 40 éve, 
1966-2005 / Padányi Lajos.- Nyergesújfalu: 
Nyergesújfalu. Önkormányzat, 2010 ([Eszter-
gom] : Spori Print Vincze Nyomda Kft.). - 116 p. 
: ill. ; olvasókönyv, ISSN 1789-0195 ; 7.)    
ISBN 978-963-88209-5-2  

 

   A 100 éves Nyergesújfalui Állami Elemi Nép-
iskola, 1910-2010 / Padányi Lajos. - 
Nyergesújfalu: Nyergesújfalu. Önkormányzat, 
2010 ([Esztergom] : Spori Print Vincze Nyomda 
Kft.). - 146 p. : ill. ; (Helytörténeti olvasókönyv, 
ISSN 1789-0195 ; 6.)   ISBN 978-963-88209-4-5  

 

   Adalékok Nyergesújfalu helytörténetéhez: vá-
logatás a nyergesújfalui Hírmondóba írt cikke-
imből, 1991-2012. / Padányi Lajos. - 
Nyergesújfalu: Nyergesújfalu. Önkormányzat, 
2013 (Esztergom: Spori Print Vincze Nyomda 
Kft.). - 175 p. : ill. ; 30 cm. - (Helytörténeti olva-
sókönyv, ISSN 1789-0195; 8.) 

   ISBN 978-963-88209-6-9  

 

   Crumerum : Nyergesújfalu mai helyén élt né-
pek története a honfoglalásig / Padányi Lajos. - 
Nyergesújfalu : Nyergesújfalu. Önkormányzat, 
2007 (Dunaalmás: Primus Bt.). - 40 p. : ill. ; 21 
cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1417-
5851; 2.) 

   fűzött 

  Nyergedszeg és Újfalu története a honfoglalás-
tól a betelepítésig / Padányi Lajos. - 
Nyergesújfalu : Nyergesújfalu. Önkormányzat, 
2008. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti olva-
sókönyv, ISSN 1789-0195 ; 4.)   ISBN 978-963-
88209-0-7 8. 

   Nyergesiek az I. világháborúban / Padányi La-
jos. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 
Téka Téma online utóda. - 1. évf. 1. sz. 
(2011.jan.) - ISSN 2062-5782. - 2. évf. 09. sz. 
(2012.), p. 5-6. - ill. 

http://kemlib.jamk.hu/szam/2012_09/kemlib_2012_09.pdf 

 

   Nyergesújfalu : tájékoztató / [bev. Miskolczi 
József, Padányi Lajos].- Nyergesújfalu: 
Nyergesújfalu. Polgármesteri Hivatal, 1991. - 24 
p. :ill. ; 20 cm + 1 térk. 

 

   Nyergesújfalu: tájékoztató / [bev. Miskolczi 
József, Padányi Lajos].- Nyergesújfalu: 
Nyergesújfalu. Polgármesteri Hivatal, 1995. - 23 
p.: ill.  

 

  Nyergesújfalu monográfiája / Padányi Lajos ; 
[bev. Miskolczi József].- Nyergesújfalu : 
Nyergesújfalu. Önkormányzat, 2000 (Komárom : 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.). - 367 p. : ill.   
ISBN 963-0039-6-3   
 

 


