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Bányász védőszentek - szakralitás a 
bányászatban 

Altdorferné Pál Gabriella,  

Taizs Gergő1 
 

„Isten adjon jó szerencsét, 

Szent Borbála általad, 

Régi bányászköszöntéssel 

Kérünk Téged, el ne hagyj. 

Lelked szűzi liliomszál, 

Hulló véred drága ár, 

És ha hírtelen halál érne, 

Istenünknél mellénk állj.” 

2017. március 24-től tekinthető meg a Bányász 

védőszentek – szakralitás a bányászatban című 

időszaki kiállítás a Tatabányai Múzeumban. A 

tárlat a Tatabányai Tavaszi Fesztivál keretén 

belül nyílik meg, és szorosan kapcsolódik a Jó 

szerencsét! Emlékévhez. 

A kiállításon látható alkotások zöme a zalaeger-

szegi Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Szent 

Borbála gyűjteményéből származik. Az anyag 

alapja Jármai Ervin bányamérnök, helytörténész 

kutató gyűjteménye volt, mely 1999-ben került a 

Múzeum tulajdonába, s azóta jelentős munkát 

végeztek a Borbála ábrázolások országos össze-

gyűjtése és katalogizálása terén is. A bányász 

védőszentek, a Szent Borbála kultusz és a min-

dennapokban megélt hit történeti vetületét adják 

az esztergomi Keresztény Múzeum gyűjtemé-

nyében található középkori alkotások, valamint a 

selmecbányai Szlovák Bányamúzeumban őrzött 

Szent Istvánt ábrázoló oltárképek fotói, a türe-

                                                           
1
 Altdorferné P.G. a Tatabányai Múzeum igazgatója, Taizs 

Gergő az intézmény marketing- és művelődésszervezője 

lemüvegek vagy az Annavölgyről származó, a 

Tatabányai Múzeumban őrzött Borbála zászló. 

A középkortól több szent tiszteletét is megtalál-

juk a bányászközösségek környezetében. Közü-

lük emelkedik ki és válik Európa szerte meghatá-

rozóvá Szent Borbála. A hozzá, mint a bányá-

szok védőszentjéhez kapcsolódó hagyománykör 

kialakulásáról azonban biztos források nem áll-

nak rendelkezésre. A legkorábbi adatokat az új-

kor elején találjuk, 16. századból származó utalá-

sok bányászok által közösen fenntartott Borbála 

kápolnákat említenek, s a leszállás előtti imádság 

kontinens szerte beépült a kötelező munkarend-

be. A szent tisztelete a II. világháborút követően 

teljesen eltűnt a hivatalos ünneplésből, bár visz-

szaemlékezésekben szerepel, hogy az ötvenes 

években is kisebb közösségekben tartották a 

Borbála napi templomi miséket. A magyarorszá-

gi kultusz újra élénkülésében nagy szerepet ját-

szottak az 1980-as években ide érkező lengyel 

bányászok és a rendszerváltást követő években, a 

honi bányászat gyors hanyatlásának időszakában 

a Borbála hagyomány újra kivirágzott. 

 

Fokos Szent Borbála díszítéssel.  
Forrás: OMBKE Bakonyi Csoportja 
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A szent tisztelete a „legfiatalabb” művelési ág, a 

szénhidrogén bányászok körében is jelentős volt, 

az olajbányászokhoz köthető alkotások nagy 

hangsúllyal szerepelnek mind a gyűjteményben, 

mind a tárlaton. Azonban a gyűjtemény ezen 

jóval túlmutató jelentőségű, hiszen a Tatabányai 

Múzeum feladatául tűzte ki a Borbála alak meg-

jelenésének holisztikus szemléletű gyűjtését. 

Ezért szerepel itt több mű, amely Borbálát, mint 

a tüzérek védőszentjét mutatja be. Feltétlenül 

említésre méltóak a gyűjtemény azon apró tár-

gyai is, melyeket a bányászok a rendszerváltás 

óta szakmai rendezvényeiken használnak, s ame-

lyek megjelenítik Borbála alakját és bemutatják 

az újra életre keltett kultusznak a bányászidenti-

tás megőrzésében betöltött szerepét. 

 

Erőss Ildikó: Szent Borbála (kisplasztika)  
Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A „Jó szerencsét” Emlékév alkalmából ezzel a 

kiállítással állítunk emléket annak a szellemiség-

nek, mely évszázadokon keresztül hozzá tarto-

zott a bányász közösségek mindennapjaihoz. 

A Tatabányai Múzeum köszönetet mond a Ma-

gyar Olaj- és Gázipari Múzeumnak és Tóth Já-

nos igazgató úrnak a kiállítás létrehozásában 

nyújtott segítségért.  

Ladányi András könyvbemutatójáról 

Bartók Gertrud 

Tatabánya önkormányzata a Jó szerencsét! Em-

lékév keretében számos helyi, a bányászattal, a 

város múltjával kapcsolatos könyv kiadását tá-

mogatta. Ladányi András neve nem ismeretlen a 

bányászhagyományok irodalmi öröksége iránt 

érdeklődők számára. Több tucat könyvének sike-

re bizonyítja, hogy érdemes ezzel a témával fog-

lalkoznia.  

 

Ladányi András: Bányász vagyok... című kötetével.  
Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

Legújabb kötetét április 10-én a Tatabányai Mú-

zeumban mutatták be. Az eseményen megjelent 

Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere, vala-

mint Bencsik János országgyűlési képviselő is. A 

polgármester úr beszédében a Jó szerencsét! Em-

lékévről is beszélt, a képviselő úr pedig a bányá-

szokkal való megismerkedését elevenítette fel. A 

könyvbemutatót Altdorferné Pál Gabriella mú-

zeumigazgató nyitotta meg, az esemény moderá-

tora Kiss Vendel történész volt. Ladányi Andrást 

méltató, a bányászat helytörténeti és szépirodal-

mi feldolgozását kihangsúlyozó, a helyi identitás 

kialakításában és megtartásában meghatározó 

szerepét kiemelő beszédet mondott Vasas Mi-

hály, a BDSZ Tatabányai Szövetségének elnöke, 

és Bársony László, az OMBKE Tatabányai Helyi 

Szervezetének elnöke. A könyvbemutatón Ladá-

nyi András verseit is hallhattuk a szerző és 

Gengeliczky László előadóművész tolmácsolásá-

ban. A bányászoknak emléket állító költeményeit 

mondta el Zsirai László és Szepesi Zsuzsanna. 

Az esemény zárásaként a szerző dedikálta mű-

vét. 



 

Helyi identitás és települési arculat – 
konferencia Mocsán 

Dr. Horváth Géza 

Jó hangulatú, hasznos és fontos szakmai rendez-

vényen vettek részt könyvtárunk helyismereti 

munkatársai február végén Mocsán, amelyet Gá-

bor Klára, a mocsai Petőfi Sándor Művelődési 

Ház és Könyvtár vezetője szervezett. 

Marschall Ferenc polgármesteri megnyitója után 

ifj. Gyüszi László, a JAMK igazgatóhelyettese, 

helytörténésze tette fel és válaszolta meg a „köl-

tői kérdést”: Kell-e foglalkoznunk helytörténet-

tel, és miként tegyük azt? Előadásában röviden 

ismertette a helyismereti  helytörténeti kutatá-

sok módszertanát. Hova forduljunk? Hogyan 

kutassunk? Hogyan használjuk a közgyűjtemé-

nyeket? Miként vonjunk be helyi lokálpatriótákat 

egy-egy település múltjának kutatásába? Rámu-

tatott a helytörténeti kutatások jelentőségére, a 

múltból a jelen és jövő számára történő szellemi 

építkezés identitást alakító szerepére. 

 

Gábor Klára, a konferencia szervezője.  
A rendezvényfotókat Sárközi Teréz készítette 

Nem véletlen, hogy a következő, határon túlról 

érkező Zsok Gizella előadásának címében is sze-

repelt e két szó: múlt és jelen. Bátorkesziről ér-

kezett, az egykor Esztergom vármegyéhez tarto-

zó településről. A Pro Futuro Villa Kezw pol-

gári társulás elnökeként a helyi jó példákat sorol-

ta fel. Röviden beszélt az oklevelekben először 

1184-ben említett falu történetéről, majd a 2004-

ben megalakult szlovákiai civil szervezet doku-

mentumokat gyűjtő és bemutató tevékenységé-

ről. Egyéb közösségi programokat is szerveznek. 

Részletezte a helyhez kötődő jelentősebb szemé-

lyiségeket bemutató munkájukat, szervezett kiál-

lításaikat. Szólt arról is, hogy tájházat alakítottak 

ki ezen az alapvetően mezőgazdasági települé-

sen. Sikerességüket mutatja, hogy 150 állandó 

taggal bírnak, amely egy ilyen kis faluban egyér-

telműen a közösségi élet aktivitását igazolja.  

 

Dr. Bárdos István 

Dr. Bárdos István „veterán” hely- és művelődés-

történész „Rejtőzködő értékeink nyomában-

megyénk értékei” címmel fejtette ki nagy ér-

deklődéssel kísért gondolatait. Elöljáróban kö-

zösségépítő egyházi programokat, általános ün-

nepeket, jelentősebb megyei búcsúkat és kegyhe-

lyeket említett. Előadása második részében az 

adott település lakosságát megmozgató és össze-

fogó, identitást erősítő világi lehetőségek megyei 

tárházát ajánlotta figyelmünkbe. Ezen belül 

hangsúlyozta egy adott településhez kötődő, 

helyben vagy országosan ismert jelentős szemé-

lyiségek szerepét az identitás erősítésében. Ászár 

 Jászai Mari, Baj  Paulini Béla, Csép  Vö-

rösmarty Mihály, Nagyigmánd  Harsányi Lajos, 



Kocs  Vincze Imre, és több más példa is előke-

rült előadásában. Bárdos István megemlítette, 

hogy ezen értékek felkutatásához jó hátszelet 

adhat az értéktármozgalom. Végül a közösségi, 

intézményi feltételeket részletezte, amelyek el-

engedhetetlenül szükségesek a helyi identitás 

erősítéséhez. 

Gerecsei Zsolt, Lábatlanról elszármazott ácsi 

református lelkész mi másról is beszélhetett, 

mint e két új város történeti értékeiről, kincsei-

ről. A lelkész röviden ismertette Lábatlan hely-

történetét, melyben kitért a település adottságai-

ra, természeti értékeire, középkori templomaira, 

ipartörténeti-, kőbányászati múltjára, továbbá a 

Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal munkájára. 

Ismertette a gyermekek számára évi gyakoriság-

gal megrendezett, Óvári Zsuzsa pedagógus által 

gondozott örökségvédő táborok közösségformáló 

programjait. Ácsról szólva, a helyi Kossuth La-

jos Asztaltársaság hagyományőrző tevékeny-

ségét ismertette. Bemutatta az évente megrende-

zett Hagya-Ték-A Hagyományőrző Napot, a 

gyermekek számára rendezett táborokat, ame-

lyeken az ácsi református gyülekezet szervezé-

sében népi kulturális programokra és egy közép-

kori jellegű táborba hívják a diákokat.  

 

Számadó Emese 

Számadó Emese régész „Az aranykacsától Ovi-

diusig – Komárom identitástudatának római 

aspektusai” címmel megtartott előadásában 

Brigetio 1990-től történt feltárásai során előke-

rült gazdag leletanyagából a legfontosabbakat 

ismertette. 1992 óta, Borhy László akadémikus 

irányításával több mint 300 archeológus hallgató 

tanulta, segítette itt a régészeti munkát. Szóba 

kerültek falfestmények, melyek közül egy Sebő 

Ferencet is dal írására ihletett, és amelyet 2010-

ban a MŰPÁ-ban mutattak be. Bemutatásra ke-

rült egy emberi fejet ábrázoló, Ovidius feliratú 

bélyeges tégla is. Ez téglaégetőről és művelt pol-

gárvárosi réteg ókori jelenlétéről tájékoztatja az 

utókort. Röviden szólt a Mátyás király korabeli 

mondáról, amely szerint Tatáról, római kori víz-

vezetéken keresztül egy fa kacsát úsztattak le 

Szőnyig, s a leggyorsabb vitézé volt a dicsőség, 

hogy ott kiemelhette. Szünet után mindjárt két 

előadó is beszélt egy előadás keretében megye-

székhelyi példákról, tapasztalatokról. „Társa-

dalmi felelősségvállalás értékeink megőrzésé-

ben – A tatabányai Múzeumbarátok Köre 

tevékenysége, és a környék történelmi érde-

kességei” címmel Taizs Gergő a múzeum kom-

munikációs munkatársa, és  Izsák Zoltán, a tata-

bányai Múzeum Barátok Körének vezetője. 

Taizs Gergő kommunikációs és marketing szem-

pontból mutatta be Tatabánya 1896 előtti és utá-

ni helytörténetének hagyományt teremtő, ha-

gyományképző helytörténeti vonatkozásait. Izsák 

Zoltán a civil baráti kör értékeiről, rendezvényei-

ről szólt előadásában. 

 

Vass Laura 

Ezután ismét határon túli előadó következett. 

Vass Laura a CSEMADOK Ekeli Alapszerve-

zetének elnöke „Kolonizáció Ekel község mel-

lett az első köztársaság idején” címmel, Ma-

gyarországon talán kevéssé ismert történelmi 

tényekről beszélt. 1918 és 1938 között a szlová-

kiai Ekel község mellett is politikai elképzelések 

nyomán telepes falut alakítottak ki Stúrovo né-

ven. Ide szlovák, cseh és morva nemzetiségűeket 

telepítettek be az akkori állami vezetők. Ezzel 

tudatosan, politikai céllal a magyar tömb meg-

bontására törekedtek. 6-15 hektárnyi területeket 



osztottak szét komoly pénzügyi támogatást is 

adva, ami persze nem kis feszültséget keltett az 

alig fejlesztett Ekel és Súrovo telepes falu lakos-

sága között. Kevéssé ismert tény, hogy Erdélyi 

Zsuzsanna néprajzkutató is Ekelről származik. 

Vendéglátónk, Gábor Klára előadásában „Mo-

csai krónika – egy történelmi színjáték szüle-

tése” címmel ismertette a helyi 1848/49-es törté-

nelmi eseményekre épülő hagyományokat és 

megemlékezéseket, az 1897. évi hadgyakorlat 

mocsai vonatkozásait, továbbá az 1914. évi bo-

szorkánypert, amelyeket a helyi amatőr színját-

szók felhasználtak a darabhoz.   

Bartók Gertrud, a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár munkatársa „Hagyományőrzők – élő 

történelem a közművelődés szolgálatában” 

című élvezetes előadásában a korhűség és a ha-

gyományőrzés profi példáival ismertette meg a 

hallgatóságot.  Különböző hazai eseményeken 

keresztül mutatta be a főként 16. és 17. századi 

török hódoltság korát idéző rendezvényeket. A 

millennium évétől kezdődtek ezek a komoly tör-

ténelmi háttérismereteket igénylő, hagyomány-

őrzők közreműködésével megvalósított esemé-

nyek, mint például az egri Végvári Vigasságok 

Történelmi Fesztivál és Ostromjáték, a Gyulai 

Végvári Napok és a Tatai Patara. Hangsúlyozta 

ezek közművelődési jelentőségét. 

 

Bartók Gertrud 

A konferencia végén Bekéné Magyar Melinda, 

az almásfüzitői Petőfi Sándor Kulturális Szabad-

időközpont és Könyvtár igazgatója Azaum Ró-

mai Tábor – rendezvények, rendhagyó órák 

Azaumban címmel  Számadó Emesééhez sok 

szálon kapcsolódó   előadásában az almásfüzi-

tői, római kort felelevenítő rendezvényeket mu-

tatott be. Brigetio-nál kisebb katonai tábor volt a 

limes mentén. Az akkori emlékek feltárása saj-

nos nem lehetséges, mivel vörösiszap fedi. Több 

pályázati támogatással egy római kori katonai 

tábort alakítottak ki, ahol a felépült őrtorony és 

kézműves műhelyek segítségével évről évre iz-

galmas időutazásra hívják a téma iránt érdeklő-

dőket. Bemutatják az ókori katonák életét, öltö-

zeteit, fegyvereit. A kézműves műhelyekben 

játékos formában  elsősorban gyermekek szá-

mára  tartanak foglalkozásokat. 

 

Hagyományőrzők korhű viseletben Egerben, a Végvári 
Vigasságokon. Előtérben Csordás Imre és Morlin Bálint. 

Fotó: Szőcs Judit 

Végül e sorok írója következett  nem előadás-

ként, csupán rövid figyelemfelhívó hozzászólás-

sal. Ismertettem az előzőekben már említett me-

gyei értéktármozgalmat. Az ide tartozó 65 érték-

ről Megismerem – Megszeretem - Megőrzöm 

címmel egy 3 fordulós vetélkedőt szerveztünk a 

KEM Önkormányzattal együttműködve. A döntő 

eseményeit a tatai TV és a kábelhálózat segítsé-

gével 200 000 emberhez sikerült eljuttatni.  

Végül ejtsünk szót a konferencia tapasztalatairól. 

A több szálon egymáshoz kapcsolódó, egymás 

példáit kiegészítő előadások megerősítik, hogy 

szükség van az ilyen integrációs alkalmakra egy-

részt módszertani célból, másrészt annak érdeké-

ben, hogy hatékonyabb legyen munkánk, és mi-

nél több embert tudjunk elérni - bevonni rendez-

vényeinkbe. 



 

A Dorogi Füzetektől a gyermekkuta-
tók helytörténeti könyvsorozatáig 

Kovács Lajos2 

A mai Dorog a XX. század szülötte, fél évszáza-

dos kihordási idejét az 1850-es évektől számít-

hatjuk. A szén nélkül bizonyára másképpen tör-

tént volna minden. De a fekete gyémánt itt lapult 

a föld alatt, és elkezdte csalogatni illatával, me-

legével, földtörténeti legendáriumával Közép-

Európa jobb sorsban reménykedő tanult és tanu-

latlan nemzedékeit. Jövevények és vándorok 

telepedtek meg, vagy álltak tovább, de mindig 

több utcát, sokszínűbb kultúrát és tisztuló nyelvi 

Bábelt teremtve a Pilis és Gerecse hegykoszorúi 

alá. A korábbi zárt világot, az őshonos sváb 

földművesek homogén kultúráját „kikezdte” a 

befogadásra inspiráló – iparosodó – jövőkép. És 

lett „falu” és „kolónia”. Határvonalként egy vas-

úti sínpár vágta ketté a földművesek és bánya-

munkások lakhelyét, ami kezdetben ettől még 

falucska maradt, de semmi sem állíthatta meg a 

nagyközséggé fejlődésben, a kisvárossá emelke-

dés büszkeségében sem. 

 

Hogy kikre büszke ma az utódok heterogén 

nemzedéke, az már a politikus-ideologikus évti-

                                                           
2
 A cikk szerzője író, helytörténész és elnök a Dorog Város 

Barátainak Egyesületénél 

zedek súlyos öröksége és titka. Tudás és 

nemtudás, ismeret és félremagyarázás, szájbará-

gás és elhallgatás formálta bennünk azt, amit 

történelemnek kaptunk, hozzá sem férve a té-

nyekhez. A felejtés, a sommás ítélkezések né-

hány közhelyének fortélyos félelme igazgatta az 

elődeinkről alkotott képünket. Ezt a képet legfel-

jebb szájról szájra szálló „énekek” idézgették, 

amíg ezek is el nem halkultak. 

Az első civil egyesület (Dorog Város Barátainak 

Egyesülete) ezekkel a fehér foltokkal, átfestett 

emberi profilokkal, eltakart igazságokkal akart 

szembenézni. Levéltárosokat, könyvtárosokat, 

régészeket, muzeológusokat, tanárokat hívtunk 

kutatni, publikálni. Meghökkentő az eredmény: 

1990 óta a „Dorogi Füzetek” 51 kötetében 70 

szerző mintegy 180 írása jelent meg, zömében 

kutatások, de szépirodalmi összeállítások formá-

jában is.  

 

Molnár Villő diák kutató 

Mindezek mellett egy kisebb, tanári munkacso-

portban az általános iskolák tehetségígéreteivel 

is mentori munkába kezdtünk. Tudományos és 

szépirodalmi igényű alkotásaik számára létre-

hozva a „Dorogi értékek nyomában” éves pe-

riodikánkat, publikálva az országos diákkutatói 

pályázatokon sikeres dolgozatokat. Ezek száma 

is meghaladja a félszáz közlést. Ezek a diákok a 

Zsolnai József-féle pedagógia elkötelezettségé-



vel igazolják immár 17 éve, hogy tudományt, 

kutatást is lehet tanulni, művelni. Akár 10 éves 

kortól, ha ugyanúgy hinni merünk mester és ta-

nítvány „előrehozott” együttműködésében, aho-

gyan az a muzsikusképzésben, képzőművészeti 

szakkörökben már régen megvalósult.  

 

Kovács Klára mentor tanár az esztergomi eseményen. 

Esztergomi bemutatkozásunk3 – a teljesség igé-

nye nélkül, elsősorban olyan felfedezéseinkre 

koncentrált, amelyek azt is igazolják, hogy a 

dorogi értékek nemcsak a település határain belül 

számíthatnak érdeklődésre, hatásukat szélesebb 

körben fejtették ki. A gazdaság, a közlekedés, a 

földrajzi – egyházi – politikai élet, a sport, az 

oktatás és kulturális tevékenységek közösségei 

számára egyaránt központi szerepet kínált az új 

helyzet a kis községnek. Ez a szellemi fejlődést 

is megalapozta, s a nagy múltú Esztergom mel-

lett (a nehezebb évtizedekben a királyvárossal 

vetekedve is) képes volt ezeket az esélyeket jól 

hasznosítani. A „Dorogi Füzetek” professzioná-

lis, illetve a „Dorogi értékek nyomában” kiad-

ványok diák kutatói a feledés homályából is 

visszakeresték, -keresik azon közösségteremtő, 

értékfejlesztő egyéniségek és közösségek hagya-

tékát, akikre és amelyekre – évtizedek halogatása 

után is – felépíthető egy kisváros identitástudata. 

Vannak közöttük az európai élvonalba tartozó 

szociális érzékenység: Schmidt Sándor bánya-
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 Az idézett esztergomi esemény a Laskai Osvát Antikvári-

um előadássorozatának 44. bemutatója volt, amelyre a 
Szent Adalbert Központban került sor 2017. február 24-
én. 

igazgató, id. Benedek József és Morva Izidor 

jegyzők munkássága jól példázza. A helyi kultú-

rát mentő és gazdagító közösségfejlesztés: mun-

kásotthonok hálózata a szénmedencében, bánya-

tisztek szellemi kaszinóközpontja. Példásan nagy 

számban váltak a jövevény családok végleg meg-

telepedő, új otthonuk temetőjében nyugalmat 

találó nemzetségekké (Morva-, Hücke-, Benedek 

és Jávorka-családok). A gazdálkodó, ám gyak-

ran zsellérsorsra kényszerült német őshonos la-

kosság is megtanult kitörni egyre szegényesebb 

körülményeiből. A legígéretesebb jövő egyházi 

pályán várta őket. Saját sorsuk tanulságait kama-

toztatva, szalézi szerzetesként álltak az utat kere-

sők mellé. Vándor József  kubai missziós életutat 

bejárva, Schmidt Mihály a szegény és csavargó 

árvák esztergom-tábori, szombathelyi iskolájá-

ban magas színvonalú kulturális – főként zenei – 

életet teremtve. Máig fennmaradt zenei intézmé-

nyek igazolják a különleges személyiségek kisu-

gárzó hatását, tér és idő határait feszegetve. Ma-

gas méltóságig jutott a Szeminárium rektoraként 

Bartl Lőrinc, apostoli protonotáriusként Erdős 

Mátyás. Közülük többen a bányaigazgató anyagi 

támogatását élvezve jutottak el itáliai papnevelő 

intézetekbe, doktori tanulmányaik helyszíneire. 

Festői pályák (Koszkol Jenő, Rauscher György) 

indultak innen, s tértek vissza ebbe a kisvárosi 

hagyatékba. Gáthy Zoltán és Szente József arcu-

latteremtő építészek bontották meg a falu- és 

kolóniakép  sablonos formavilágát, igényes zenei 

élet teremtésére hívtak mestereket, zenészcsalá-

dokat (Buchner Antal karnagy, Tarjáni és Len-

csés családok stb.). Otthonaikat kereső tanítókra 

bízták, s megyei szakmai vezetőkként az 1920-as 

évektől példaként szolgáló népiskolákká fejlesz-

tették a községi és bányatársulati iskolát. A 20. 

század első felében a két közösség a népművelé-

si előadások szakmai csoportját alkotta a faluban 

és a bányatelepen. Helyi és környékbeli, továbbá 

Trianon miatt elüldözött pedagógusokra épült ez 

a munka. A hasonló sorsú erdélyi, felvidéki bá-

nyászok befogadó otthonává váltak a szénme-

dence bányásztelepülései. Dorog és Esztergom 

nagy kedvence volt a néprajzgyűjtő, költő, lap-

szerkesztő és színházéletet szervező Komoróczy 

Miklós, aki nélkül elképzelhetetlen volt 1920-25 



között a két településen a báli szezon, a jóté-

konysági estek, a sportbemutatók és a fővárosi 

színházakból Dorogra hívott előadások. Az esz-

tergomi turisztikai egyesület és a vele újjáéledő 

dalárda ugyanúgy az ő humorával fűszerezett 

fellépései által jutott bőkezű támogatásokhoz, 

mint a Dorogi Atlétikai Club. A bányatiszti ka-

szinó kulturális központtá válásához szintén hoz-

zájárult. Hálátlan lett-e hozzá az utókor, miután 

hirtelen jött halálával „Móczi bácsi” mára isme-

retlen, elhalványodó foltjává vált a környék em-

lékezetének? 

 

A dorogi kiadványok kutatásai számos ilyen em-

lékeztető írással tisztelegnek a múlt előtt. Egyet-

len esten csak töredékét mutathattuk meg a föl-

lelt értékeknek, életutaknak, a teremtett valóság-

nak és a legendákba burkolt emlékeknek. Mert 

legendárium is akad a jegyzőket ért fenyegető 

merényletekről, a település fejlődését megrajzoló 

panorámaképek keletkezéséről, a katonai pályá-

tól a trianoni békeegyezmény aláírásáig sodródó 

írói pálya sikertörténetéig (Drasche-Lázár 

Alfréd), vagy éppen a szőlész-borász tudomá-

nyok dorogi központját létrehozó betelepülésig 

(Gyürky Antal).  

És persze legendás barátságok, kapcsolódások 

igazolják, hogy Dorog nem környezete ellenére, 

sokkal inkább e környezet közös kulturális fel-

emelkedésére szánta energiáit kultúrházak és a 

hűséget megjutalmazó ajándéklakások, lakótele-

pek létrehozásával. Kisugárzás és befogadó tisz-

teletadás jellemzi azt a mobilitást, amellyel át-

lépte szűk határait, s ahová meghívta a szellemi 

és tárgyi kultúra megteremtő erőit az itt formáló-

dó közösség.  

 

A ma nemzedékeit képviselő civil egyesületi 

elnök és a vele fellépő diákkutató, továbbá peda-

gógus mentor (és számos munkatársuk) ezt a 

szellemiséget tanulja és tanítja továbbadni az 

utódok korosztályainak. Az évtizedek óta ismert 

szakírók mellett újabb generációk publikációi 

jelzik, hogy van folyamatosság, és lezáratlan a 

megértést kereső kutatói szándék.  

A Laskai Osvát Antikvárium előadássorozata: 

Esztergom és környéke kincsei  pótolhatatlan 

missziót teljesít mindezek érdekében, amikor a 

város és környékének közönsége és szakmai elit-

je rendszeresen találkozik a Szent Adalbert Köz-

pont előadó-termeiben, ismerkedve múlt és jelen 

kutatási eredményeivel, a tárgyi és szellemi 

örökség új forrásaival. Határtalan ez az érdeklő-

dés egymás iránt a Duna mindkét oldaláról.  

 

 

http://dvbe.mindenkilapja.hu/html/21973918/render/dorogi-fuzetek 

http://dvbe.mindenkilapja.hu/html/21976253/render/kiadvanyaink 
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Az Ászári Honismereti és Helytörté-
neti Egyesület bemutatkozása 

Kálmán János4 

2011. augusztus 25-én 30 ászári lakos részvéte-

lével megalakult az Ászári Honismereti és Hely-

történeti Kör azon céllal, hogy megőrizze, bemu-

tassa, feltárja Ászár múltját, hagyományait, épí-

tett és természeti környezetét az iránta érdeklő-

dőknek. A jogszabályi változások miatt csak 

2013-ra került bejegyzésre az egyesület. Mi 

azonban ez idő alatt is kutattuk, gyűjtöttük a 

tervbe vett helytörténeti összefoglaló könyv 

anyagát. Ez az esztendő sajnos nagy változást 

hozott. Egyesületünk megálmodója, alapítója, 

Biliczky Lászlóné súlyos betegség miatt nem 

tudta folytatni a munkát. Ekkor nem sok jövőt 

jósoltak nekünk. De a kezdeti tanácstalanság 

után magunkra találtunk. Lefestettük és rendbe 

tettük az ’56-os kopjafát és környékét, valamint a 

régi, nyomós artézi kutakat. Az alakuláskor meg-

írt és elfogadott munkaterv alapján nekifogtunk a 

gurdoni gémeskút felújításának 2014 elején. Ki 

kell emelni, hogy a kút faanyagát a tagság aján-

lotta föl. Az összeállítását társadalmi munkában 

végeztük. Az avatásra 2014 júniusában került 

sor. Azóta minden évben itt kerül megrendezésre 

a Szent Iván napi vigadalom. 

Dolgoztunk egy Nemzeti Összetartozás Emlék-

hely kialakításán. Az avatása 2014 szeptemberé-

ben volt. Az engedélyek birtokba vétele után 

elkezdődött az építkezés a katolikus templom-

kertben. Felajánlásokból és a község lakóinak 

adományából sikerült megépíteni. E nagy munka 

közepette még egy pápai családnak is segítettünk 

a családfakutatásban. Sikerült sok mindent meg-

tudni a nagypapáról, aki a homoki malomban 

volt molnár. Ebben az évben rendeztünk egy első 

világháborús fotókiállítást is. 
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 A cikk szerzője az egyesület elnöke. 

2015-ben is komoly feladatok vártak ránk. Meg-

emlékeztünk Hérics Márton volt ászári plébános 

160. születésnapjáról. Az iskolának ajándékoz-

tunk egy, a plébános téglagyárában készült 

monogrammos téglát. Májusban, halálának 105. 

évfordulójára felújítottuk a kisbéri temetőben 

lévő síremlékét. Ősszel „Régi ászári szüretek” 

címmel filmvetítéssel egybekötött fotókiállítást 

rendeztünk. Az év kiemelkedő eseménye dr. 

Keserű Katalin előadása volt a Jászai családról. 

Az előadó egyetemi tanár és maga is Jászai-

leszármazott. Sok érdekes dolgot hallottunk fa-

lunk híres szülöttéről.  

 

Nemzeti Összetartozás Emlékhely.  
A fotók az egyesület gyűjteményéből származnak. 

Az idei évben sem tétlenkedtünk. A várkutatás-

ról hallottunk előadást egy amatőr várkutató ba-

rátunktól. Minden évben tartunk hagyományosan 

egy teadélutánt, ahol községünk idős lakóival 

beszélgetünk, megismerjük a régi ászáriak életét. 

Ismerjük a második világháború helyi történése-

it, a paraszti élet mindennapjait, az ’56-os ese-

ményeket, a termelőszövetkezet megalakulását, 

stb. Dr. Varga Tibor, a Szent Korona Országáért 

Alapítvány elnöke tartott még előadást „Kié Eu-

rópa? címmel. Már 5. alkalommal találkozhat-

tunk vele. Szent Iván napra egy jurtát hoztak érdi 

barátaink, az Éltető Értékeinkért Egyesület tag-

jai. Ekkor régi gyerekjátékokkal szórakoztatták a 

falu apraját-nagyját. Szeptemberben nem min-



dennapi vendégünk volt: Mónus József, a „Far-

kas”, a hagyományőrző íjász világbajnok és vi-

lágrekorder. Felejthetetlen előadást tartott. Ősz 

végén egy, a második világháború alatt Ászáron 

elesett magyar katona sírját újítottuk fel. Itt is 

minden kiadást a tagság és a támogatók felaján-

lásaiból fedeztünk. Oroszlánrészt vállalunk az 

adventi időszakban hagyományosan megrende-

zésre kerülő kórustalálkozó szervezésében is. 

 

Szüreti felvonulás 1945-ben 

 Ezen kívül minden évben szervezünk tanul-

mányúttal egybekötött kirándulásokat. Igyek-

szünk olyan úti célt választani, amely szorosan 

kötődik a magyar történelemhez, összefügg szak-

rális hagyományainkkal és Ászár községgel. Fo-

lyamatosan felkeressük a falu azon szépkorú 

lakosait, akik valami igen tiszteletreméltó dolgot 

vittek végbe életük során. Így már hangfelvéte-

lünk van az ászári leventék életéről, részletesen 

ismerjük a Gulágon majd tíz évet raboskodó túl-

élő történetét, a pusztákon élt emberek minden-

napjait, a grófi világot. Részletes írásaink vannak 

régi szakmákról, mint például a kovács, suszter, 

molnár, tetőverő munkájáról. Majd minden év-

ben szervezünk fotókiállításokat a régi időkről. 

Munkánkról írt már a Kisalföld, a 24 Óra, és az 

Ászári Hírekben is folyamatosan jelennek meg 

cikkeink. 

A 2017-es esztendőnek is bizakodva vágtunk 

neki. Lesz ismét teadélután, neves előadó, szak-

rális kirándulás, felújítás. Reméljük, Isten sege-

delmével meg tudjuk csinálni az emléktáblát és a 

kopjafát. Ki kell még emelni, hogy az egyesület 

munkáját jelentősen támogatja az Önkormányzat 

és Alpolgármester asszony is   köszönet érte. 

Bibliográfiai ajánlás a civil szervezet 
munkáját ismertető cikkekből 

Dr. Horváth Géza 
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