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A Dorogi Füzetek a várostörténet kutatásának, 

megmentésének és bemutatásának nemcsak helyi 

értéke, de megyei szinten is kiemelkedő sorozata 

a honismereti mozgalomnak. Amit 1990-es indu-

lása óta a szerkesztők, szerzők Dorog Város Ba-

rátainak Egyesületében, annak 1988–as megala-

kulása óta a közért tesznek a múlt értékeinek ku-

tatásában, közkinccsé tételében, az több mint fi-

gyelemre méltó. A civil egyesület várospolitikai 

szerepvállalásának megannyi ténye mellett egyik 

tevékenységi köre „csak” a kultúrateremtés, 

ápolás, a várostörténet értékeinek megmentése, de 

eredményei országosan is a kiemelkedők közé so-

rolhatók. 

 

Mindennek érdekében 1990-ben indították útjára 

a szerényen csak Dorogi Füzetek címmel jelölt, 

máig folytatódó-, közel félszáz kötetet produkáló 

helytörténeti kiadványsorozatot, amely mára már 

jelentősen meghaladta a füzetnyi terjedelmet és 

jelentőséget. A civil egyesület induló céljai között 

szerepelt, hogy az 1984-ben várossá lett település 

monográfiája elkészítését helyi kutatók, közgyűj-

teményi szakemberek, előtanulmányainak, rész-

összefoglalásainak közreadásával alapozzák meg. 

Megszerveződött egy városi monográfia megírá-

sára vállalkozó munkaközösség : tanárok, tudó-

sok, városi és azon kívüli helytörténészekből álló 

csapat. A hiánypótlás szándékával láttak a nagy 

munkához, amelyből az is látható, hogy mit hagy 

ránk is − nemcsak dorogiakra − a helytörténet, és 

kiknek az ügye e még létező helytörténeti fehér 

foltok eltüntetése. 

A várostörténeti nagy szintézis még nem született 

meg, de több korszak összefoglalása, és elsősor-

ban a 20. század történetét illetően számos hely-

történeti „mélyfúrás” eredménye került napvi-

lágra. Még a rendszerváltás előtt készített kézira-

tos „városi monográfia” ideológiai felhangoktól 

mentes tanulmányainak közlése és kiegészítése 

által gyakorlatilag az első világháborúig lefedték 

Dorog településtörténetét alakító legfontosabb fo-

lyamatokat, tendenciákat.[1] 

Miközben a szerzők és szerkesztők egyre köze-

lebb kerültek a szerteágazó részterületek egységes 

egésszé szerkesztésének, formálásának lehetősé-

géhez, egy másik műfajú munka, a Dorogi lexi-

kon két kiadást is megért. „Helyi mindentudó” 

megjelentetése vált valóra, a városi önkormányzat 

és az egyesület közös kiadásában. Ezenközben s 

ezután is szorgalmasan jelentették meg a koráb-

ban elképzelhetetlen tematikájú, a 20. század kö-

zepének tragikus történéseit feldolgozó műveket: 

két füzet a második világháború helyi vonatkozá-

sairól, két munka a dorogi németség történetéről, 

sorsának tragikus eseményeiről, a dorogi járás 

1956-járól.[2]  

A Dorogi Füzetek tematikájában érdekes színfol-

tot jelentenek a helyi egyház történetét feldolgozó 

írások: a helyi templomépítőknek emléket állító 

munka, a plébániatemplom és közösségének 

múltját széles ívben bemutató publikáció, illetve 
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a Zrínyi iskola hagyományőrző Kincskereső Tá-

borának kiegészítő írásai Pick József tanulmányá-

hoz.[3] 

Mellékszál ugyan, de nem lényegtelen tény, hogy 

a Dorogi Füzetek sorozatból nőtt ki és vált önálló 

helytörténeti évkönyvvé a Dorogi értékek nyomá-

ban című, diákok és tanárok publikációit tartal-

mazó, mára már a negyedszázadot közelítő köte-

tet számláló, ugyancsak helytörténeti sorozat. A 

Zrínyi iskola helytörténeti munkacsoportjának or-

szágosan is elismert pedagógiai eredménye, hogy 

a tehetséges tanulókhoz is közel álló helyi ér-

tékek, kérdések mentorok segítségével új eredmé-

nyeket hozóan is feldolgozhatók. Az ifjú kutatók 

munkái a sorozat két külön füzetében jelentek 

meg.  „A sorozatban napvilágot látott munkáik 

közül kiemelkednek Grundl Ignác közép-európai 

hírű botanikus… publikációinak első közlésű for-

dításai Dorog környéki gyűjtőútjairól”.[4] A ter-

mészettudományi vonalat és a Doroghoz köthető 

jelentős, ilyen irányú munkássággal rendelkező 

személyiségek és a sorozat köteteit gyarapítja a 

Magyarország halainak rendszertani leírása. A 

vonatkozó színes albumot egészíti ki, ami széle-

sebb helyi összefogás eredménye.[5] 

A Dorogi Füzetek és az egyesület első tíz évét két 

összefoglalás is feldolgozta, amelyekből többek 

között az is látható, hogy a kiadványsorozat már 

ekkoriban kinőtte kereteit. Esszék, részösszefog-

lalások, művészeti albumok születtek meg ekkor 

− és még inkább e dátumot követően − jócskán 

meghaladva a füzetnyi terjedelmet és műfaji meg-

jelölést.[6]  

Az azóta eltelt újabb 15 évben valamelyest lassult 

a kiadványok megjelentetésének üteme. Temati-

kája a hagyományokat folytatva valamelyest bő-

vült, minőségét mindmáig megőrizte. A tematiká-

nál maradva nem lehet említetlenül hagyni a Do-

rog fejlődésében meghatározó jelentőségű szén-

bányászat történetét feldolgozó szakmunkákat. 

Dr. Kmetty István bányamérnök, szakíró történeti 

összefoglalóját, Csiffáry Nándor tanár, helyi köz-

életi személyiség, több helyi publikációi között a 

medence iparföldrajzát részletező írását, valamint 

a Schmidt Sándor emlékkönyv megjelentetését. 

Ez utóbbi azon túl, hogy bányászattörténeti jelen-

tőségű és a Dorogi Füzetek tematikájában másik 

vonulatot képviselő fontos személyiségeket be-

mutató vonalhoz is tartozik, nem lényegtelen, 

hogy a már említett hiányok eltüntetéséhez, a fe-

hér foltok „kiszínesítéséhez” is jelentősen hozzá-

járul. Aligha kell méltatnunk bővebben, hogy az 

ő bányaigazgatósága alatt fejlődött a város a leg-

dinamikusabban, nevéhez fűződnek máig hatóan 

helyi középületek megvalósítása, kiváló szakem-

berek, művészek helyi alkalmazása. Mindezek 

mellett bányamérnöki szakmai tevékenysége ta-

lán kevésbé volt ismert.[7]  

 

A Dorogi Füzeteken belül egy újabb keletű „al-

sorozatot” találunk, Dorog és a tudományok 

(2010-) címmel, ami új – és változatos témákat 

feldolgozó „jelenség” e sorban. Nem véletlen, 

hogy a már említett, helyi személyiségeket bemu-

tató köteten túl itt is foglalkozik egy „füzet” töb-

bek között Schmidt Sándor halálával, a Drasche 

család történetével. A Szaléziak és dorogiak kap-

csolatával, több más helyi személyiség életével, 

munkásságával itt ismerkedhetünk meg először 

részletesebben.[8] „ Dorog a tudományok történe-

tében ifjúkorát éli. Ez a válogatás azzal a céllal 

készült, hogy a meglepő sokszínűségből bemutas-

son néhány erőteljes árnyalatot.”[9] Az immár 7 

kötetre rúgó „alsorozat” változatos tematikájú ta-

nulmánygyűjteményei közül a 2. számút lehet 

megemlíteni, kiemelni, a „Bányászat, kutatók,   
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innovátorok almanachját” Ez sok új és fontos 

ténnyel, összefüggéssel folytatja az alsorozat 5. 

portré kötetét.[10] 

Két kiadvány a városiasodás útján tapasztalható 

folyamatok minőségét összegzi, megelőzendő és 

kiegészítendő a Bányakaszinó és az I. világháború 

vonatkozó résztanulmányát.[11]E tematikai egysé-

gen és a sorozaton belül új színt hoz a Kétlakiság 

a dorogi-szénmedencében című szociológiai jel-

legű tanulmány.[12] 

A 20. századi művészettörténeti témájú művek 

között két jelentős helyi képzőművész, Rauscher 

György és Haranghy Jenő alkotásait, művészetét 

hozza közelebb és teszi értő módon közzé a soro-

zat 26. és 39. darabja.[13] Irodalmi összeállítás kö-

szöntötte a 25 éves várost, gyarapodott a néprajzi 

tematika, két sporttörténeti feldolgozás jelenti az 

újabb eredményeket e területen.[14] Speciális terü-

let, a helyi egészségügy történetének összefo-

glalója dr. Zsembery Dezső kórházigazgató főor-

vos, műgyűjtő tolla alól került ki a Dorogi Füze-

tek sorába.[15]  

A várostörténeti sorozat markáns megközelítési 

módját jelentik a naplók, visszaemlékezések, ri-

portok, dokumentatív jellegű forrásközlések és 

magyarázatok. 

 

E vonalat képviselő gazdag tematikai egység va-

lamennyi művét felsorolni lehetetlen. Így kiemel-

ném belőle a dorogi Bányakaszinó dokumentu-

mainak hasonmás kiadását, a város művelődéstör-

ténetének fontos darabját, ami a kultúrtörténeti 

művek sorát is gazdagítja. Egyúttal rímel Gáthy 

Zoltán 1923-1941 között Dorogon, a szénbányák 

alkalmazásában állott mérnök emlékirataira. Az 

aranyokleveles építészmérnök a városban több 

középületet is tervezett, köztük a Bányakaszinóét. 

Ez szépen felújítva ad otthont napjainkban a ko-

rábban Arany János, azóta Gáthy Zoltán nevét vi-

selő Városi Könyvtárnak.[16] A „jövevények és 

vándorok vagyunk…” kissé filozofikus címet vi-

selő kötet emlékiratai a 20. század nagy átala-

kulásának korából, a szén, mint elsődleges ren-

dező, munkát, megélhetést biztosító település né-

pességét alakító szerepének emberi vonatkozásait 

mutatják be. „Ugyanaz a település volt egy idő-

ben a bölcsőnk, koporsónk. Bonyolult az emberi 

lélek, a város, a történelem, ahol azért érdemes 

megtudni egymásról, kik is voltak körülöttünk a 

többiek?”[17] 

Kik is valójában a sorozat írói, szerkesztői, alko-

tói? Akinek szívügyük a már említett várostörté-

neti ismert hiányok eltüntetése, akik civil 

összefogásból, civil kurázsiból már több mint ne-

gyedszázada példát mutatnak, és szívós követke-

zetességgel hozzák felszínre mélyfúrásaik ered-

ményeit, ápolják helyi értékeiket, hagyományai-

kat. Mindegyikőjüket felsorolni nem lehet célunk, 

ezért álljon itt egy idézet együttműködésük alap-

jairól. „Dorog történelmének fehér foltjait hatá-

roztuk el kiszínezni, és a teljes képet visszahozni a 

város emlékezetébe.” - írja a szervezet megalaku-

lásának 25. évfordulóról szóló megemlékezésé-

ben a már „veterán” szerkesztő, elnök Kovács La-

jos. Majd így folytatja: „Ebben az önkéntes mun-

kában számos tartalékot találnak kutatók, gyűjtők 

egyaránt. … Szolgálhatjuk összefogásunkkal Do-

rog múltját, jelenét és jövőjét egyaránt.” [18] 

A Dorogi Füzetek című sorozat a település múltját 

feltárni kívánó igénnyel a jelenüket is jobbítani 

szándékozó törekvések egyre kiteljesülő szellemi 

megfogalmazásaként értelmezhető. A kezdetben 

kitűzött cél eléréséhez, a várostörténeti monográ-

fia megírásához a kötetek jó alapot szolgáltatnak, 

de sok még a mondandó, ami által egyre közelebb 

kerülhet a város ahhoz, hogy kellő ismeretekkel 

rendelkezzen önmaga történelméről, értékeiről. 

Ezzel gazdagítja megyei kulturális örökségünk, 

file:///E:/KemLib/2016/2016.02/Helytörténet/Dorogi%20füzetek/A%20Dorogi%20Füzetek%2048%20kötete.docx%23_ftn10
file:///E:/KemLib/2016/2016.02/Helytörténet/Dorogi%20füzetek/A%20Dorogi%20Füzetek%2048%20kötete.docx%23_ftn11
file:///E:/KemLib/2016/2016.02/Helytörténet/Dorogi%20füzetek/A%20Dorogi%20Füzetek%2048%20kötete.docx%23_ftn12
file:///E:/KemLib/2016/2016.02/Helytörténet/Dorogi%20füzetek/A%20Dorogi%20Füzetek%2048%20kötete.docx%23_ftn13
file:///E:/KemLib/2016/2016.02/Helytörténet/Dorogi%20füzetek/A%20Dorogi%20Füzetek%2048%20kötete.docx%23_ftn14
file:///E:/KemLib/2016/2016.02/Helytörténet/Dorogi%20füzetek/A%20Dorogi%20Füzetek%2048%20kötete.docx%23_ftn15
file:///E:/KemLib/2016/2016.02/Helytörténet/Dorogi%20füzetek/A%20Dorogi%20Füzetek%2048%20kötete.docx%23_ftn16
file:///E:/KemLib/2016/2016.02/Helytörténet/Dorogi%20füzetek/A%20Dorogi%20Füzetek%2048%20kötete.docx%23_ftn17
file:///E:/KemLib/2016/2016.02/Helytörténet/Dorogi%20füzetek/A%20Dorogi%20Füzetek%2048%20kötete.docx%23_ftn18


értékeink sorát is, ahol méltán foglalhat helyet, 

nemcsak e rövid bemutatás miatt, hanem szellemi 

erőfeszítéseinek nagyságát, eredményeit elisme-

rendő. 
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zsérei folklór aranykönyve a Kodály-évben DF36. , Dorogi 
nemzeti sport krónika, 1920-1944. DF 31., Folytatása: Do-
rogi Atlétikai Club, 1945-1956 : Sporttörténet 2. DF 34. 

[15] Dorog és környéke egészségügyének és bányakórházá-
nak története DF 19. 

[16] A dorogi Bányakaszinó dokumentumai DF 27. , Emlék-
iratok: dorogi évek / Gáthy Zoltán DF 8. v.ö. Kovács Lajos 
helyi építészet történetét feldolgozó tanulmányával: 
·Dorog és a tudományok ···4., Kölcsönhatások a dorogi 
szénmedence településeinek mindennapi életében. 
Építészet a római kortól napjainkig Dorogon DF 43. 

[17] "Jövevények és vándorok vagyunk": emlékírások /·írta 
Csermák Jánosné Cseri néni [et al.] p. 4. DF 41. 

[18] http://www.dorog.hu/index.php?oldal=12&hir=1202  
(Letöltés 2015. 12.12. )  
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