
Helytörténet, honismeret 
Rovatvezető: Dr. Horváth Géza 

dr.horvath.geza@jamk.hu 

34/513-673 

 

VII. évf. 9-10. szám 
 
2017. szeptember-

október 
 

Minőség, hűség, teljesítmény  
Emlékezés Kovács Lajosra 

Dankó József1 
 

Nem véletlenül fordult a figyelme a magyar pe-

dagógiát Apáczai és Comenius nyomán újra 

sorskérdésként kezelő Zsolnai József életműve 

felé. A nevelésügyet a „tudomány egészében” 

értelmezni kívánó Zsolnai programját akkor 

kezdte bevezetni iskolájában, amikor már túl volt 

az esztergomi táborsorozaton, amelynek során 

gyerekekkel feldolgozta és megjelentette Eszter-

gom szinte teljes történetét. Akkor már többköte-

tes, neves íróként megjelent egy gyerekekkel 

készített interjúja az egyik Zsolnai-féle tan-

könyvben. Vezetése alatt került a tantervbe a 

Zrínyi iskolában a „gyakorlatközeli pedagógia” 

programja, és annak egyik fontos eleme a „Kuta-

tó Gyerekek Tudományos Konferenciája”. Irá-

nyításával és mentori példájával az ország egyik 

legsikeresebb iskolájává vált a dorogi a tudo-

mánypedagógia minőségi művelése terén. Ko-

vács Lajos pedig egyértelműen a mozgalom leg-

több sikert felmutatni tudó tagja lett. Ez volt pe-

dagógiai munkásságának Zsolnaival egybecsen-

gő lényege: sikeres tehetség-kiválasztás, és való-

di teljesítményre ösztönzés, élethosszig tartó 

készségek, kompetenciák fejlesztése. Az egyik 

ÉKP-s értekezlet szünetében átadta az általa 

szerkesztett egyik kötetét a „Dorogi értékek 

nyomában” című csak gyerekírásokat tartalmazó 

kötetét. Zsolnai így köszönte meg: „Tudod, 

könyvállványomon minden ÉKP-s iskolának van 

egy polca. A tietek a leghosszabb.”   

                                                           
1
 A cikk szerzője Dorog alpolgármestere 

Pedagógiai törekvéseit azért is tudta sikeresen 

megvalósítani, mert rendkívüli színvonalú és 

mennyiségű saját teljesítményt mondhatott ma-

gáénak íróként, szerkesztőként, közéleti szemé-

lyiségként, kutatóként egyaránt. Szenvedélyesen 

érdekelte a helyi értékvilág, izgalmasan, új hely-

ismereti műfajokat teremtve tudta publikálni 

kutatási eredményeit. Tanítványaival is helytör-

téneti témakörben érte el legnagyobb sikereit. 

 

Kovács Lajos. A kép forrása: 
http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/10/elhunyt-kovacs-lajos-dorog-diszpolgara/  

Szépirodalmi munkásságának is jellemzője volt, 

hogy a helyi környezetben játszódtak mély hu-

manizmust tükröző történetei. Magával ragadó 

volt kifejező ereje, műfajhoz illeszkedő stílusa. 

Mindennek egyik kiemelkedő példája volt kétkö-

tetes sporttörténetünk. A kiemelkedően szorgal-

mas gyűjtő, Meszes Lajos tényhalmazából olyan 

izgalmas hétről hétre nyomon követett esemény-

sor bontakozik ki az olvasó előtt, amely csak 

Tandori Dezső hasonló tematikájú könyveihez 

hasonlítható. 

Szerkesztőként is arra törekedett, hogy minél 

több dorogi kapjon helyet folyóirataiban. Az 

egyik alkalommal a Szegeden megjelenő 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu
http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/10/elhunyt-kovacs-lajos-dorog-diszpolgara/


Kincskereső című gyermekirodalmi folyóirat 

folytatásokban közölte meseregényét. Illusztrá-

tornak Furlán Ferencet kérte meg. Az Új Forrás 

című megyei folyóiratban is markánsan jelent 

meg a dorogi tematika, valamint publikáltak Do-

roghoz kötődő szerzők, mutattak be dorogi alko-

tókat. 

Helyismereti sorozatai (Dorogi füzetek 53 köte-

te, Dorogi értékek nyomában 27 kötete) Ma-

gyarország honismereti térképen egyik legjelen-

tősebb helyévé tették Dorogot. Közösségteremtő 

készsége ott lappang kiadványaiban is: gyakran 

vált szerkesztési elvvé, hogy valamennyi alkotó 

a témakörben közös, antológiaszerű kiadványok-

ban közösen jelenjen meg. 

Külön fejezetet jelent közéleti munkássága. Ti-

zenhat évig volt a képviselő-testület tagja. Ott is 

közösséget képviselt, Dorog Város Barátai Egye-

sületét, amelynek létrehozatalában is kiemelkedő 

szerepet játszott. DVBE megalakulásakor a szer-

vezet céljairól többek között ezt írta: „Egyesüle-

tünk politizáló, de nem politikai szervezet. Amiért 

szót emelünk, az a várospolitika. Nyitottak va-

gyunk minden iránt, amire egy kisebb vagy na-

gyobb közösség igényt tart… Szeretnénk meg-

őrizni a városközpont lebontott, történelmi épü-

leteinek emlékét, szobrainkat, múltunk ereklyéit. 

Kiadványokkal, füzetsorozattal kívánjuk megörö-

kíteni múltunkat: ”  

 

Kovács Lajos átveszi Tittmann János polgármestertől a 
város díszpolgára kitüntetést 

Mindez tökéletesen megvalósult. A közel három 

évtizede tevékenykedő szervezet vezetőségének 

folyamatosan tagja volt titkárként, szerkesztő-

ként, az utóbbi években pedig az elnöki feladatot 

látta el. Jelentős a szerepe abban, hogy ma Dorog 

önszerveződő közösségei jól működnek együtt, 

közös pályázati projekteket tudnak működtetni, 

kölcsönösen támogatják egymás munkáját.  

Dorog városa jól megérdemelt országos és me-

gyei díjai mellett többszörösen és a legmagasabb 

formában is kifejezte elismerését Kovács Lajos 

életműve iránt. Minőségre törekvése, lakóhely-

éhez való termékeny hűsége örök példa marad, 

teljesítménye viszont megismételhetetlen. 

 

Kovács Lajos műveinek  

bibliográfiája a JAMK honlapján: 

http://www.jamk.hu/?q=hu/node/6254 

Összeállította: dr. Horváth Géza 

 

Helytörténeti séták a Dorogi járás-
ban2 

Nádasiné Balatoni Anna3 – Kovács 

Lajos  

A Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal tagjai és 

pártoló tagjai, Horváth István táti és Kovács La-

jos dorogi helytörténészek meghívásának tettek 

eleget, amikor 2017. május 19-én a 74. vándor-

gyűlés első állomásaként Tátra látogattak el. A 

Hősök- tere lombos fái alatt árnyékot keresve 

gyülekezett a társaság, akiket a program szerve-

zője, Horváth István fogadott. Megcsodáltuk az 

ápolt teret, a sok szép utcabútorral körbeölelt 

csodálatos szökőkutat, melyről megtudtuk, hogy 

Lábatlan szülöttje, Fülöp Ferenc kőfaragó mester 

alkotása. A térrel majdnem szemben, a 10-es út 

mentén áll a 2016 szeptemberében átadott, fehér-

re meszelt Tájház. A 18. században épült háro-

mosztatú parasztház udvarán fogadta társaságun-

kat alkalmi idegenvezetőnk, Kostyál János lo-
                                                           
2
 Ez a cikk helyhiány miatt került később a lapba. Kovács 

Lajos utolsó, hozzánk küldött írásainak egyike. 
3
 Nádasiné Balatoni Anna nyugdíjas helytörténész-

könyvtáros. 

http://www.jamk.hu/?q=hu/node/6254


kálpatrióta. Természetesen a kezdeti nehézségek-

ről is halhattunk, de mivel köztudott, hogy Táton 

a múlt őrzése, a hagyományok ápolása komoly 

múltra tekint vissza, várható volt, hogy ez alka-

lommal sem lesz gond a régi eszközök, tárgyak 

begyűjtésével. Hála az adományozóknak!  

Kostyál úr minden helyiségben mesélt egy-egy 

történetet az érdekesebb tárgyakról, és persze a 

gyerekekről, akik rácsodálkoztak a számukra 

ismeretlen „furcsaságokra”. A kedvencem az 

univerzális etetőszék volt, amely két- három 

funkciót is betölt, míg végül összenyomva, hin-

taszékké változik. A másik a templomi kereplő, 

sokan közülünk is itt láttak először ilyet.    

A házzal szemben, a szépen berendezett nyári 

konyhában egy hatalmas újonnan épített, min-

dent tudó kemence láttán ámultunk. Ahogy 

Kostyál János mondta, szeretnék, ha élettel telne 

meg a ház, és bemutathatnák azokat a hagyomá-

nyos munkákat, melyek régen a falusi portákra 

voltak jellemzőek. Mindenkinek jó szívvel ajánl-

juk, hogy látogasson el a táti Tájházba. Élmé-

nyekkel gazdagodva indultunk Dorogra.  

 

Tát a Gerecse észak-keleti lábánál és a Duna jobb partjá-
nál terül el. A kép forrása: 

http://tat.hu/tat-kozseg/telepulesunkrol/foldrajz-termeszet/ 

A városközpont két felújított épületébe invitált 

bennünket Kovács Lajos, Dorog Város Barátai-

nak Egyesületi elnöke, Szabó-Berghauer Zoltán 

könyvtárigazgató és Solymár Judit kutató, gyűj-

tő. A hajdani bányakaszinó épülete európai tá-

mogatással és önerőből szépült meg, visszakapva 

régi fényét. Egykori építésze, Gáthy Zoltán lett a 

névadó, aki nemcsak építész tudásával, de 

könyvtárosként is szolgálta bányatiszti közönsé-

gét. A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytör-

téneti Múzeum több funkciós intézmény lett, 

erről emeleti kiállító-helyiségének turisztikai 

anyaga azonnal meggyőzött bennünket.   

 

Látogatás a táti templomban.  
Fotó: Nádasiné Balatoni Anna 

Évente egy-egy fontos témakör dokumentumai 

foglalják el a két egymásba nyíló kiállító tér fala-

it és belső tereit. Volt itt már a 100 éves sport-

klubra, a 125 éves zenei életre és a több száz 

éves iskolatörténetre emlékező tárlat. Dorog Vá-

ros Barátainak Egyesülete számos kötettel gaz-

dagította már a várostörténet nagy fejezeteit, a 

Dorogi Füzetek (valójában könyvek) félszázat 

meghaladó kötetei remélhetőleg az Értéktár ku-

riózumai közé is rövidesen felkerülnek. A civil 

egyesület és a könyvtár között élő és mozgalmas 

a kapcsolat, gyakoriak a közös rendezvények, 

mint a 2017. év költészetnapi ünnepe, vagy a 

diákkutatók immár évente ismétlődő bemutatói-

nak sikeres estjei is demonstrálják. Látogatásunk 

előtt néhány nappal új, minitárlatok nyíltak az 

épület előcsarnokában, ahol a dorogi helytörténet 

kevésbé ismert kuriózumaival lepik meg a láto-

gatókat a civil városbarátok. Az Üvegtéka egyik 

állomásán Sterk Teréz mutatja be nagymamája 

faragott ládikáját, melyet száz éve az 

esztergomtábori fogolytábor szerb hadifoglya 

készített az akkori kislánynak, megköszönve a 

család segítő élelem- és ruhacsomagjait. Két 

üvegoszlop polcain a Dorogon bányát nyitó 

Drasche család története olvasható, számos kiál-

lított tárgy szemlélteti a szén energiájával készült 

egyre mívesebb gyártmányokat az épülettéglától 

a sárga keramitköveken át a porcelán- és eozin-

tárgyakig, az ízléses porcelán étkészletekig. Ter-

veik szerint havonta új minitárlatokkal kívánják 

http://tat.hu/tat-kozseg/telepulesunkrol/foldrajz-termeszet/


meglepni a könyvtárba és múzeumba látogató 

közönséget. 

 

A dorogi Szent József római katolikus templom a Hősök 
terén. Fotó: Rovi, Forrás: Wikipedia 

Diaképes prezentációk segítségével mutatta be 

egy egyesület elnöke a kaszinó és a közeli ba-

rokk templom történetét, a felújítások során 

megszépült értékek különleges részleteit. Bete-

kintést nyerhettünk a szecessziós jegyeit megőr-

ző könyvtár szakszerű helyreállítási munkálatai-

ba, majd a templom színes üvegablakainak res-

taurálási és újabb ablakot létrehozó értékmenté-

seibe és -teremtő folyamataiba. Simon Kata táti 

iparművész műhelyében valósult meg Haranghy 

Jenő 1930-as években tervezett ólomüveg-

ablakainak újjászületése és Veszely Ferenc Bol-

dog Batthyány-Strattmann Lászlót megörökítő új 

alkotása. Az ismertető előadás után összevethet-

tük az egykori épületek és mai alakjuk képét. A 

könyvtár a város kulturális közalapítványának 

egyre gazdagabb képzőművészeti anyagával szí-

nesíti a termek falait. A teljes templomi felújítás 

több éven át tartott a város és az egyház által 

megosztott anyagi teherelosztás vállalásával, 

helyreállítva a megkopott, vizesedő belső tere-

ket, díszítéseket. A Hősök terét körülölelő szel-

lemi központ megerősödve szolgálja a könyv- és 

dokumentumkultúra, valamint a hitélet aktuális 

és helytörténeti folyamatainak napi eseményeit 

Dorogon. A legújabb közös terv szerint szept-

emberben a Kulturális Örökség Napjai keretében 

a nagyközönség számára is elérhetővé teszik az 

egyesület helytörténészei, a könyvtár és az egy-

ház képviselői az előadás meghallgatását és a 

rekonstrukció részleteinek megtekintését. 

Tatabánya – Székelyudvarhely  
online helytörténeti vetélkedő 

Halász Adél – Szilassi Andrea 

2017. október 4-én délután „A határon is túl 

ismerjük (meg) egymást!” címmel egy online 

vetélkedőnek adott helyet a JAMK Népház Úti 

Fiókkönyvtára. A Székelyudvarhelyi Városi 

Könyvtár volt a másik helyszín, ahol négyfős 

középiskolásokból álló csapat szállt szembe a 

tatabányai könyvtárosok alkotta csapattal: Ba-

logh Anett, Bartók Gertrud, Duba Réka, Fink 

Noémi, Halász Adél, Nász János és Szilassi And-

rea kollégákkal. A játékot Mikolasek Zsófia ve-

zette. Az értékelésben zsűriként segítette őt két 

helytörténész munkatársunk: ifj. Gyüszi László és 

Dr. Horváth Géza.  

 

Az udvarhelyi helyszín. Fotó: Szabó Károly 

 

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár épülete. Talán kap-
csolataink újjáélesztéséhez is hozzájárult ez a vetélkedő.  

A kép forrása: http://biblioudv.ro/hu/tortenelmi-vazlat/ 

Előtte azonban lázas felkészülés zajlott. Tatabá-

nyáról dr. Horváth Géza állított össze egy város-

történeti anyagot az udvarhelyieknek, mi pedig 

Erdélyből kaptunk egy összefoglalót, Sȋrbu And-

rea munkáját. A verseny némi késlekedéssel, egy 

technikai akadály leküzdése után indult. Szabó 

http://biblioudv.ro/hu/tortenelmi-vazlat/


Károly, a székelyudvarhelyi könyvtáros azonban 

sikeresen rendezte a problémát. A közel egy órás 

vetélkedőn volt képfelismerés, keresztrejtvény, 

igaz-hamis állítások, események időrendbe tétele 

és becslésen alapuló válaszadás. A szoros pont-

versenyben Tatabánya kicsivel jobbnak bizo-

nyult a székelyudvarhelyikkel szemben. Összes-

ségében egy jó hangulatú eseményen vettünk 

részt. 

A tatai és környékbeli vízimalmok 
rendszere és a megye megújuló 
energiaforrásai  

Nász János 

A vízimalmoktól a vízierőművekig című vas-

kosra, egyben dekoratívra is sikerült könyv szer-

zője volt a vendégünk könyvtárunk októberi öko-

estjének. Dr. Kádár Péter, az Óbudai Egyetem 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának inté-

zeti igazgatója  szakavatott kutatója a honi ví-

zimalmoknak.  

 

Kádár Péterről Horváth Szabolcs készítette a fotót 

Élvezetes előadását egy történelmi áttekintéssel 

kezdte az ókortól napjainkig. A történelmi Ma-

gyarországon mintegy tizennyolcezer, a mosta-

niban pedig mintegy hatezer vízimalmot lehet 

beazonosítani. Ezek közül előadónk csaknem 

600-at be is járt. Ehhez az internet segítségével 

topográfiai és a felszíni morfológiai kutatások 

módszereit is igénybe vette. Több sikeres felfe-

dezésre is jutott. A vizet, mint a bolygónkon 

szinte mindenhol rendelkezésre álló energiafor-

rást már a korai időktől használták gépek, szer-

kezetek hajtására. De igazán a középkorban ter-

jedtek el, és az újkorig élték reneszánszukat. Az 

ókori vízi emelő kerekek végén agyagorsók to-

vábbították a vizet az akvaduktokba, és juttatták 

el a kívánt településekre, tájakra.  

A középkorban a malmok már nem csak gabo-

naőrlésre voltak használatosak, hanem bányásza-

ti, textil- és fémipari hasznosításuk is előtérbe 

került. A malmok szerkezetei zömmel fából ké-

szültek, és igazi szakértelmet igényeltek. Később 

már fémeket és bőrből készült szíjakat is hasz-

náltak a meghajtásra. Némelyek a mai napig is 

ipari remekműveknek számítanak.  

A következő részben a malmok funkcióiról esett 

szó. A köztudatban általában csak a gabonasze-

mek őrlésére, darálásra, szitálásra gondolunk, de 

az élet több területén is használatosak voltak: így 

például kendertörésre, festékpor előállításra, pa-

pírkészítésre, fűrészelésre. Hámorként, fújtató-

ként, generátorként, sőt még pecsenyeforgató-

ként is alkalmazták. Később érc- és ásványzú-

zással segítették az iparosodást. A malmok elhe-

lyezkedése a tájban és építészetük a tevékenysé-

gek sokféle lehetőségét rejtették magukban. Gát-

ra, házra, partra, sőt hajókra is épülhettek. Ha-

zánkban egykor négyezer hajómalom létezett.  

Az előadás második részében a megyei és a kör-

nyékbeli malmokkal ismerkedhettünk meg. Kör-

nyezetünkben elképesztő számban működtek a 

malmok. Vetítésen keresztül bejártuk Eszter-

gomtól Oroszlányig a vizes tájakat, és megnéz-

tük a ma még fellelhető malmokat vagy marad-

ványaikat. Persze Tatának, mint a vizek város-

ának külön fejezet lett szentelve. Itt és a környé-

ken sok szép barokk vízimalom található. Időnk 

szűkössége miatt „csak” 17 helyi malom bemuta-

tására kerülhetett sor. Ezek összekapcsolódását a 

helyi vizekkel, forrásokkal, tavakkal és folyók-

kal, egy térképpel is illusztrálta az előadó.  

Befejezésként még áttekinthettük vele megújuló 

energiaforrásainkat és azok hasznosítását, mind 

háztartási, mind ipari szempontból. Nemcsak 

ökológiai és ipartörténeti szempontból, de hely-

történeti értékeinél fogva is hasznos bemutatót 

láthattunk Dr. Kádár Péter tanár úr jóvoltából. 


