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Születésnap a skanzenben 

Dr. Horváth Géza 
 

2017. június 2-án az „öreg 15-ös akna” megnyi-

tásának 75. évfordulója alkalmából emlékülést 

szervezett a Tatabányai Múzeum az egykori 

üzemből lett Szabadtéri Bányászati Múzeum 

(Skanzen) központi épületébe. Altdorferné Pál 

Gabriella, az intézmény igazgatója köszöntötte a 

jelenlévő muzeológusokat, kulturális dolgozókat, 

illetve a bányász szakma képviselőit és más ér-

deklődőket. Turainé John Katalin alpolgármester 

saját skanzenbeli élményeiről beszélt. Kiemelte, 

fontosnak tarja az ilyen kiállítóhelyeket, mert 

bennük saját múltunk tárgyi emlékei köszönnek 

vissza. 

 

Altdorferné Pál Gabriella. A kép forrása: 
http://tatabanya.hu/fooldal/felso_menu/hirek/kozelet/emlekules_skanzen.html 

Nagy érdeklődés kísérte dr. Cseri Miklósnak, a 

szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigaz-

gatójának előadását. Ő történeti távlatban ismer-

tette az egész világon elterjedt speciális kiállító-

helyek szerepét, jelentőségét. Az első 1891-ben 

Stockholmban épült. Megemlítette: ez a komplex 

múzeumi forma, a „játszóház”, mindenkit meg-

mozgat, gondolkodásra, beleérzésre késztet. Ál-

tala a hiteleset kereső emberek tömegeit lehet 

bevonzani. Nosztalgiázás helyett a múlt hiteles 

bemutatásával fontos tudáselemek, egy régi vi-

lágkép adható át a skanzenek révén a 21. század 

ember számára. Érdekesen, a meglévő keretekbe 

illesztve kell átadni az emberek számára. Szük-

ség van erre, amit az is bizonyít, hogy a világ 

múzeumlátogató közönségének egyharmada jár 

rendszeresen skanzenekbe. Szerinte viszonylag 

kis befektetéssel több funkciót is képesek ellátni 

e kiállítóhelyek: turizmusélénkítés, szórakoztatva 

tanítás, valamint a helyi identitás erősítése lehet 

a szerepük. 

 

A skanzen bejárata a XV. akna kapujánál van. 
Fotó: Takács Péter 

Fűrészné Molnár Anikó címzetes múzeumigaz-

gató, az alapítók oszlopos tagja előadásában 

idézte fel az intézmény szakmai múltjába ágyaz-

va az 1971 óta folyó munka főbb állomásait. 

Kiemelte: 1987. augusztus 11-én kigördült az 

utolsó csille szén, megszűnt a termelés a szén-
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medence 24 aknájában és 5 külfejtésén. 1991-

ben létrejött a Szabadtéri Bányászati Múzeum 

Alapítvány, amelynek segítségével, széles társa-

dalmi és bányászati szakmai összefogással, a 

volt XV-ös akna külszíni létesítményeinek meg-

vásárlásával alakították ki a tanácskozás helyszí-

néül szolgáló történeti emlékparkot. Ez modelle-

zi a bánya mellett a hajdani bányász életmódot 

is. (kolóniaházak, mesterségek háza, iskolamú-

zeum stb.). E kiállítóhelyt érdekessé teszi az is, 

hogy ünnepnapokon önkéntesek közreműködé-

sével mutatják be a hatajtós házakban élt embe-

rek életkörülményeit, annak változásait.  

 

Az emlékülés résztvevői. A kép forrása: 
http://tatabanya.hu/fooldal/felso_menu/hirek/kozelet/emlekules_skanzen.html 

Szünet után elsőként Shah Gabriella művészet-

történész, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum 

igazgatója mutatta be a nógrádi bányászat és 

öblösüveg-gyártás 1986-tól skanzen jelleggel 

működő hagyományőrző és erősítő munkáját. 

Ezt követően bemutatkozott a zalaegerszegi Ma-

gyar Olaj- és Gázipari Múzeum. Tóth János 

igazgató részletes beszélt gyűjteményeikről, je-

lentős nemzetközi kapcsolataikról, a Kárpát-

medence egészére kiterjedő munkásságukról. A 

Komárom-Esztergom megyeiek közül az Orosz-

lány- majkpusztai kiállítóhely igazgatója, Mike 

István aki korábban bányász volt  beszélt a 

volt XVI-os és XX-as akna helyén kialakított 

skanzen jelenéről, bővítésének terveiről. A doro-

gi kollégák sajnos más elfoglaltságuk miatt nem 

jelentek meg a konferencián. Így is olyan intéz-

ményekről hallhattunk, amelyek kivétel nélkül 

hasonlítanak a tatabányai Szabadtéri Múzeum-

hoz. 

A tatabányai intézmény fejlesztési terveiről, 

szakmai fejlődési lehetőségeiről Kiss Vendel 

történész, igazgatóhelyettes tartott előadást a 

hajdani bányaüzem felolvasójában, az ún. 

falézban. Elsősorban infrastrukturális, műszaki 

és területfejlesztési elképzeléseket ismertetett. 

Részletezte az ezek segítségével létrehozható 

regionális, majd országos jelentőségű speciális 

bányászati skanzen kialakításának feltételeit és 

annak múzeumszakmai vonatkozásait.  

 

Felújított, korhűen berendezett, ún."hatajtós" házak a 
skanzen területén. Fotó: Tóth Enikő 

 

Június 3. – Skanzen Nap a tatabányaiaknak. A bányász 
tízpróba egyik állomásán szénnel kellett megtölteni a 
csilléket – minél gyorsabban. Voltak olyan csapatok, 
akiknek ez kevesebb, mint egy perc alatt sikerült is. 

Fotó: Tarjáni Péter 
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Dr. Csiffáry Nándor emlékére 

Dankó József1 

 

Vannak az életben nagyon nehéz pillanatok. Na-

gyon nehéz végső búcsút venni volt tanárunktól. 

Nagyon nehéz búcsúzni közösségteremtő veze-

tőnktől. Nagyon nehéz elengedni végleg jó bará-

tunkat. Nagyon nehéz elbúcsúzni számunkra 

szép és fontos életművet alkotó társunktól. Még 

nehezebb, ha akitől búcsúzunk, egy személyben 

jelentette mindezt. Dr. Csiffáry Nándor ilyen 

személyiség volt. 

 

Dr. Csiffáry Nándor 

Pályafutása legnagyobb részét a pedagógus hiva-

tás gyakorlása adta, mégpedig a pályáját egyfajta 

vonzó értelmiségi küldetésként felfogva. Tanító-

képzős hallgatóit azzal a határozott empátiával 

nevelte a pályára, ami a legjobb útravalót jelen-

tette. Mindig rendkívül közvetlen volt tanítvá-

                                                           
1
 A cikk szerzője Dorog közoktatási szakterületen tevé-

kenykedő, társadalmi megbízatású alpolgármestere 

nyaival, tisztelte tehetségüket, véleményüket. 

Rendkívüli műveltségével minden témában ott-

hon volt. Legendássá váltak azok a reggeli busz-

utazások, amelyek során hallgatóit, tanár kollé-

gáit folyamatosan szóval tartotta, kíváncsian 

hallgatta hozzászólásaikat mindenről, ami aktuá-

lis volt. Tőle tanulhattuk meg, milyen fontos a 

pályán a tanítványok világának megismerése, 

azoknak a témaköröknek a megismerése, ame-

lyekkel a fiatalok foglalkoznak. Ilyen tudatos és 

őszinte érdeklődést a fiatalok világa iránt csak az 

idősödő írónál, Déry Tibornál tapasztalhattunk. 

Az értelmiségi típusok közül nem csupán csak az 

elemző, hanem a dönteni is tudó, feladatokat 

bátran vállaló, közösségét szolgáló típusnak volt 

nagyszerű példája. Amikor a rendszerváltás elő-

jeleként új közösségek jöhettek létre, alapító 

tagja, majd elnöke lett Dorog Város Barátai 

Egyesületének. Egyenes folytatása volt pedagó-

gus pályájának az újonnan vállalt feladat. 

Ugyanaz az empatikus határozottság jellemezte 

munkáját. Minden jó ügyet támogatott, magát 

mindig a háttérben tartva egy kicsit. Sokszor 

idéztük kifejező gondolatát, amit a szépen gya-

rapodó „Dorogi füzetek” kiadása kapcsán több-

ször mondott: „Ha semmi mást nem csináltunk 

volna, csak a füzeteket adjuk ki, már akkor is 

sokat tettünk volna”. Pedig sok minden mást is 

tett az egyesület. Csiffáry Nándor kiegyensúlyo-

zó, értékek mentén gondolkodó elnöksége min-

den nehézségen átsegítette a szervezetet. Nagy 

szerepe van abban, hogy közösségépítő példája 

nyomán az Egyesület közel három évtizede mű-

ködik, és vállalt feladatait igyekszik teljesíteni. 

Dr. Csiffáry Nándor példát mutatott alkotó em-

berként is. Olyan helytörténeti életművet hozott 

létre, amely megkerülhetetlen a későbbi kutatók 

számára. Megírta Dorog két világháború alatti 

történetét, közölte a II. világháború alatti emlék-

iratait. Összeállította egyesületének első króniká-



ját a tízéves évforduló alkalmából. Nem zárkó-

zott el olyan apróbb közlésektől sem, amik a 

helyismeret szempontjából hézagpótló adalékok: 

bemutatta a Spóner Mozit vagy egy kallódó 

jegyzőkönyvnek is nyomába eredt. És megjelent 

doktori disszertációja is a sorozat 22. darabjaként 

a „Dorogi füzetek” addigi legvaskosabb kötete-

ként. A közel kétszázötven oldalas dolgozat el-

mélyült kutatások nagyszerű összegzése, a tu-

dományos dolgozat minden követelményének 

megfelel. A nagy ívű munka rendkívül szerény 

címe pontosan jellemzi alkotóját: „A dorogi 

barnakőszén-medence iparföldrajzi vázlata”. 

Szerkesztője volt a Dorogi lexikon első, valamint 

második, javított kiadásának is. Nemcsak értéke-

ket teremtett, hanem felajánlásokkal is támogatta 

szűkebb és tágabb közösségét. Egy gondosan 

összegyűjtött és könyvtárilag is feltárt könyvso-

rozatot is felajánlott erdélyi testvértelepülésünk, 

Felsőboldogfalva könyvtárának. Sváb bútorokkal 

is gazdagította múzeumunkat. 

 

Dr. Csiffáry Nándor családja is szinte szellemi 

műhelyként működött. Már az 1971-ben megje-

lent „Dorogról a dorogiaknak” című kötetben 

Budayné Mosonyi Klára a dorogi alkotó értelmi-

séget bemutató körképét a Csiffáry házaspárral 

kezdi. Bemutatja mindkettőjük kutatásait, ame-

lyeknek eredményei a „Dorogi füzetek” becses 

darabjai.  Fiuk, Csiffáry Tamás   követve édes-

apja útját  a Tanítóképző Főiskola tanára lett. 

Rendkívül szerteágazó publikációs tevékenysé-

gének is kiemelkedő darabja Évgyűrűk című 

könyve. Kovács Lajos nekrológjában így ír a 

kötetről: „Fiával közösen alkotta meg a család 

szociográfiai évgyűrűinek metszetét, egy kötetnyi 

párbeszédben megörökítve nemzedékek egymás-

ra épülő sorsát, újra átélve és szerény jelzőkkel 

illetve az életpálya döntéseit, eredményeit.” Me-

nye kiváló muzeológus, rendszeresen publikáló 

szakember. 

Dr. Csiffáry Nándor 1925. október 14-én szüle-

tett Dorogon. Az esztergomi bencés gimnázium-

ban érettségizett 1944-ben. Rövid mosonma-

gyaróvári főiskolai kitérő után – az akkori nevén 

– Pázmány Péter Egyetemre iratkozott be. 1950-

ben vehette át történelem-földrajz szakos diplo-

máját. Az 1950-51-es tanévben az Állami Balett 

Intézetben tanított. 1951-től 1954-ig a debreceni 

Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajz Inté-

zetében dolgozott. Ezalatt az idő alatt teljesítette 

katonai szolgálatát. 1953 áprilisától 15 hónapig a 

Felsőoktatási Minisztérium munkatársa volt. 

1954-től nyugdíjazásáig az esztergomi Tanító-

képző Intézetben tanított. 1955-ben vette felesé-

gül Vieder Katalint, 1958-ban született fiuk, Ta-

más. 1988-ban már nyugdíjasként részt vett Do-

rog Város Barátai Egyesületének megalapításá-

ban, amelynek első elnöke is volt, 2010-ben, 22 

évi szolgálat után kérte felmentését. Munkássá-

gát a szervezet tiszteletbeli örökös elnöki címmel 

ismerte el. Kétszer is megkapta az Oktatásügy 

Kiváló Dolgozója címet (1966., 1970.; a Kiváló 

Munkáért elismerést (1987); valamint a Munka 

Érdemrend bronz fokozata kitüntetést (1984). 

Nagyon jól ragadja meg Pilinszky János a tehet-

ség utólagos természetességét: „A tehetségben 

éppen az a szép, hogy él, hogy kiszámíthatatlan, 

meglepő. Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör, 

de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan” . 

Dr. Csiffáry Nándor lezárult, megküzdött életpá-

lyájához is illik ez a gondolat: tehetsége teljes 

körűen bontakozott ki. Ezt ismerte el szülővárosa 

is a Dorogiak Dorogért Alapítvány elismerő ok-

levelével, a város Pro Urbe díjával. Életművét és 

emberi példáját megőrizzük, és ajánljuk a követ-

kező generációk számára. 

Dorog városa és Baráti Egyesülete nevében bú-

csúzunk: Nyugodj békében, Nándi bácsi! 



Könyv a dorogi németek elűzéséről 

Szabó-Berghauer Zoltán 

Nagy megtiszteltetés, de annál is nagyobb kihí-

vás volt számomra ezt a könyvet megszerkeszte-

ni. Köszönöm megrendelőmnek a bizalmat, és 

köszönöm munkatársaimnak a segítséget – hi-

szen az eredmény egy közös elképzelést és egy 

közös megvalósítást igénylő alkotás lett. 

A dorogi németek elűzésének 70. évfordulója 

alkalmából egy rendhagyó kötet született, mely 

egy történelmi áttekintéssel kezdődik (megmu-

tatva a németség 1000 évnyi jelenlétét hazánk-

ban); majd tisztelegve a korábbi tanulmányok, 

írások nagyszerűsége előtt, azok fölhasználásá-

val egy válogatás készült a kitelepítések előzmé-

nyeiről, lefolyásáról és utóéletéről – érintve nap-

jainkat. A harmadik, legelevenebb részt a még 

közöttünk élő, emlékező és/vagy éppen még ak-

tív svábok között elkészített – a teljesség igénye 

nélkül –, erősen válogatott interjúk alkotják, a 

múlttól a jelenig: a kitelepítésről, a történelem-

ről, az örökségről, a kultúráról, a Német Nemze-

tiségi Önkormányzatról, a két város baráti egye-

sületeiről, kapcsolatáról stb. 

 

A beszélgetések szerkesztett verziói funkcionális 

sorrendben követik egymást, amennyire ezt sike-

rült megvalósítani. 

 

Minden személyes találkozás nagy élmény volt 

számomra. Köszönöm, hogy a svábok egy kis 

időre befogadtak, megosztották lelki-fizikai te-

rüket, idejüket velem, és jó szívvel engedtek 

tovább, hogy a fájó és boldogabb emlékek, él-

mények gyümölcse lehessen ez a könyv: Az Em-

lékezés – 70. 

 

Bemutatkozik Füzitő Barátainak  
Köre 

Fekete Józsefné2 

Húsz évvel ezelőtt a Timföldgyár műszaki értel-

misége és jó néhány közösségi ember úgy érezte, 

szükség lenne egy civil szervezetre, de a gondo-

latnál tovább nem jutottak. Egyre nehezebb volt 

a halódó gyárban egy új közösséget létrehozni, 

de a szervezők bíztak abban, hogy ha a nagy 

kolóniai lakótelepen kezdik meg a szervezőmun-
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 A cikk szerzője a kör alapító tagja. 

kát, talán lehet eredménye a kezdeményezésük-

nek. Az 1995. októberi időközi polgármester-

választáson olyan települési képviselők kerültek 

be a képviselő-testületbe, akik komolyan gon-

dolkodtak egy új civil szervezet megalapításán. 

Név szerint Csapó László, Pácsa Mihály és 

Hörömpöly Mihály voltak. 

Az 1996. decemberi kultúrházi programfüzetben 

volt először olvasható, hogy december 13-án a 

művelődési házba várják mindazokat, akik sze-

retnének részt venni a Füzitő Barátainak Köre 

szervezet alakuló ülésén. 34 érdeklődő jött el az 

alakuló ülésre. Csapó László ismertette, miért 



fontos egy civil szervezet létrehozása, megszer-

vezése, eredményes működtetése. Hozzátette azt 

is, hogy mivel mindhárman a képviselő-testület 

tagjai, ezért igen elfoglaltak. Ezért javaslatot 

tettek egy elöljáróság, vezetőség választására. A 

kezdeményezők felkérték a jelenlévő Kaptay 

Györgyöt, Wachtler Edét és Németh Gyulát, 

hogy vállalják el a kör vezetésével járó feladatot. 

Mindhárom jelölt meglepetéssel fogadta az el-

hangzott javaslatot. Kaptay György szólalt fel 

elsőnek. Elmondta feltételeit és elképzeléseit. 

Végül a három jelölt időt kért, hogy átgondol-

hassák, elfogadják-e a jelölést. A Baráti Kör mű-

ködését és célját a kezdeményezők 1996. dec-

ember 13-án egy tervezetben határozták meg. 

 

Gyülekezik a közönség a kör egyik találkozójára.  
Fotó: Fekete Józsefné 

Füzitő Baráti Körének 12 éves, sikeres műkö-

dése során az alábbi jelentősebb események 

történtek: 

 Mikoviny-emlékülés megtartása 1997. 

szeptember 12-én az V. Füzitői Napok ren-

dezvénysorozat keretében, a Tata-

Almásfüzitő-Szőny között elterülő mocsár 

lecsapolásának 250. évfordulója emlékére. 

 1997-ben megjelent Kállay Ödön munkája, 

az „Adatok Szőny történelméhez” című 

könyv Komárom Önkormányzatának tá-

mogatásával. A kiadást ösztönözte a baráti 

kör két lelkes tagja: Kaptay György és Pén-

zes Imre és Sárai János önkormányzati 

képviselő. 

 2002. és 2011. között évente megjelentet-

tük a Füzitői Füzetek egy-egy számát. 

 2002. szeptemberben a timföldipar nagyja-

inak emlékére Bayer-Emlékfal kialakításá-

ra került sor a Művelődési Házban. A kiál-

lítás anyagát 2002-2009. között bővítettük. 

 2002. novemberében bauxit-emlékkövet 

avattunk az Almásfüzitői Timföldgyár be-

járatánál. 

 2002-ben megjelent „Az 1956-os forrada-

lom és a megtorlás története Almásfüzitőn” 

című füzet, melynek írója: Kaptay György. 

 2003-ban megjelent „Az Almásfüzitői 

Timföldgyár története életrajzokban” első 

kötete 70 életrajzzal. A kiadvány megjele-

nését támogatta Almásfüzitő Önkormány-

zata és a Magyar Alumíniumipari Múzeu-

mért Alapítvány. 

 2004-ben kapcsolatfelvétel történt a Szőnyi 

Baráti Körrel a Brigetióban, 375-ben el-

hunyt római császár, Valentinianus emléké-

re.  

 2004  novemberében egy emlékkő avatásá-

ra került sor a két baráti kör sikeres együtt-

működése alapján a komáromi Molaj lakó-

telepen. Az emlékkő alkotója ifj. Pénzes 

Imre kőfaragó mester. 

 



 2005. április 2-án tudományos konferenciát 

rendezett Almásfüzitő Község Önkor-

mányzata és Füzitő Baráti Köre a Komá-

rom-Bábolna kistérség családorvosainak. 

Ennek keretében a körzeti orvosi rendelő 

falán felavattunk egy emléktáblát, amelyen 

a községben gyógyító orvosoknak állítot-

tunk emléket. 

 2005-ben megjelent a második kötet is „Az 

Almásfüzitői Timföldgyár története élet-

rajzokban” című kiadványhoz Kaptay 

György szerkesztésében  ezúttal 52 élet-

rajzzal. Kiadta a Tatai Környezetvédelmi 

RT, Almásfüzitő Önkormányzata, továbbá 

a Magyar Alumíniumipari Múzeumért 

Alapítvány. A megjelenés a tatai Kiss Pan-

zió és a komáromi Multi Copy Kft anyagi 

hozzájárulásával valósulhatott meg. 

 2006. október 23-án 1956-os emlékoszlop 

avatására került sor az Ady Endre úti park-

ban: Szabados István fafaragó művész al-

kotása. 

 2007. április 1-én a Baráti Kör tagjainak 

részvételével felavatásra került a Kállay 

Ödön-emléktábla Komárom szőnyi város-

részében. Alkotója ifj. Pénzes Imre. 

 2007. augusztus 4-én a „Füzitői vigassá-

gok” keretében felavatásra került egy római 

kori oltárkő a Petőfi téren, a Takarékszö-

vetkezet falán. Alkotója ifj. Pénzes Imre. 

 2007. augusztus 20-án bemutatásra került a 

Füzitői Életrajzok IV. kötete 83 életrajzzal. 

A kiadvány a MAL Zrt., a Magyar Alumí 

niumipari Múzeumért Alapítvány, Almás-

füzitő Község Önkormányzata, a Tatai 

Környezetvédelmi Zrt, az ALFEN Kft és a 

Multi Copy Kft Komárom támogatásával 

készült.  

 Ugyanezen a napon felavatásra és berende-

zésre került a „Hörömpöly Mihály Helytör-

téneti Emlékszoba”. Az eseményen részt 

vett a tatai Kuny Domokos Múzeum meg-

bízott igazgatója, Kissné Cseh Julianna is, 

aki átadta a helytörténeti gyűjtemény részé-

re a katonai bronz díszálarc hiteles másola-

tát. 

 2008. augusztus 20-án bemutatásra került a 

Füzitői Életrajzok V. kötete, Almásfüzitő 

Község Önkormányzata, a Magyar Alumí-

niumipari Múzeumért Alapítvány, a Tatai 

Környezetvédelmi Zrt, dr. Tolnay Lajos és 

dr. Baladincz Jenő támogatásával, 76  élet-

rajzzal. 

 Négy képeslap megjelentetése, amely IV. 

Béla királyt, a katonai bronz díszálarcot, az 

oltárkő hiteles másolatát és a 2000-es ása-

tások során előkerült bronz fibulát ábrázol-

ta. 

Ezzel az összefoglalóval felvázoltam azokat a 

jelentős eseményeket, amelyekkel gazdagodott 

szeretett településünk, és amelyek megvalósítá-

sában szervezetünk is közreműködött. Célom 

volt még az is, hogy emléket állítsak néhány 

kiemelkedő társunknak: Kaptay Györgynek, aki 

haláláig motorja volt Füzitő Baráti Körének, 

továbbá Révész Lászlónak, Pénzes Imrének és 

Pirik Sándornak lelkes segítségükért. 


