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KÖNYVSZEMLE

Tóth Dezső: Dedikált könyveim. Kiad. a szerző megbízásából a Viza KFT.,
Veszprém, 2018. – 344 p. 2018. február 20-án, 90. születésnapján Tóth Dezső nyu-
galmazott könyvtáros és neves helytörténész rangos kiadvánnyal, különleges alko-
tással ajándékozta meg kutatótársait, tisztelőit és barátait: A több mint hat évtized
alatt fokozatosan gazdagodó könyvtárának gyöngyszemeit, az ő nevére ajánlott
könyvek közül közel 340-et mutat be a könyv. A kötet címlapfotóján a 90 éves köz-
tiszteletben álló helytörténész Kallós Zoltán, minden idők legnagyobb néprajztudó-
sa 1974-ben dedikált művével, a „Balladák könyvé”-vel a kezében köszönti az olva-
sót. Tóth Dezső életével és munkásságával Kallós Zoltán szellemi útravalóját követ-
te „… mindannyiunk kötelessége megmaradni egyszerű magyar embernek, köteles-
ségünk továbbá az átörökölt hagyományokat éltetni és továbbadni a következő nem-
zedéknek. Ezt a munkát csak hittel, odaadással és önzetlenül lehet végezni …” A
kötet hátsó borítóján Tóth Dezső ex librise látható: a kép a hagyományos paraszti
életformáját elveszített első generációs értelmiségit szimbolizálja. 

Tóth Dezső életében, népművelői és könyvtárosi pályafutása minden periódusá-
ban, a dákai kastélykönyvtár 50 kötetes „vándorládájának” gyarapításától kezdve,
népművelődési előadóként, majd könyvtárvezetői pozícióban meghatározó szerepet
töltöttek be a könyvek. Az első dedikált könyvét 1940-ben konfirmációja alkalmá-
ból kapta Tóth Dezső: a református imakönyv Kéttornyulak lelkipásztorának aján-
déka volt. 1990-ben konfirmációjának 50. évfordulóján Kövy Zsolt neves író és lel-
kipásztor dedikálta számára egy művét.

Kortörténeti érdekesség a Tóth Dezsőnek ajánlott könyvek sorában a Megyei
Tanács Népművelési Osztályának 1952-ben datált ajándéka: Pantjorov „Megindul-
nak a traktorok” című könyvét a kultúrigazgatónak a kultúrmunkában elért kiváló
eredményeiért ajándékozták.

Tóth Dezső fél évszázados munkássága során az 1950-es, 1960-as évek országos
gyakorlatának megfelelően gyakran szervezett könyvtári író-olvasó találkozókat.
Első dedikált kötetei az évenként megrendezett könyvnapok szerzőihez, továbbá az
író-olvasó találkozók szereplőihez kötődnek. Az első költői dedikációkat Devecseri
Gábor költőtől kapta 1954-ben. Tóth Dezső különösen büszke a neves parasztíróval,
Veres Péterrel való találkozására. A „Ha nem lehettél szálfa” című versét epilógus-
ként közli a kiadványban. A kötet szerkesztése írói ábécé mentén történt. A dedikált
könyvek sorát áttanulmányozva, a kronológia rendezőelvét nagy vonalakban követ-
ve megállapítható, hogy Tóth Dezső aktív könyvtárosi pályafutása idején elsősorban
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irodalmi, művészeti könyveket dedi-
káltatott. A könyveiket dedikált alko-
tók között az 1945 után útjára indult,
ma már klasszikusnak nevezhető írók
és költők között találjuk Ágh Istvánt,
Czakó Gábort, Csoóri Sándort, Faludy
Györgyöt, Fekete Gyulát, Illyés Gyu-
lát, Mesterházy Lajost, Jókai Annát,
Sánta Ferencet, Simon Istvánt, Sza-
konyi Károlyt és Tatai Sándort.

A dedikált könyvek sorában fontos
helyet kapnak az antológiák, a korabe-
li fiatal írók-költők válogatott művei.
Tóth Dezső érdeklődése doktori disz-
szertációjának megvédését követően
fokozatosan a honismeret, a helytörté-

neti kutatások felé irányult. Alapító tagja, több éven át elnöke volt a Megyei
Honismereti Egyesületnek, szervezője a települési honismereti köröknek. A
Veszprém megyei helytörténeti kutatók nagy családja 1990 óta országos szinten is
igen eredményes kutatásokat végzett. A megyei honismereti egyesület alapító tagjai
Tóth Dezső kortársai voltak. A könyveiket dedikáló helytörténészek közül Albrecht
Sándor (Alsóörs), Egerszegi Ferenc (Sümeg), Huszár János (Pápa), H. Szabó Lajos
(Pápa), és Tilhof Endre (Ajka) említendők. A veszprémi illetőségű, műveiket ajánló
szerzők közül a helytörténeti kutatók, neveléstörténészek dedikálták könyveiket:
Csiszár Miklós és felesége Katalin, Hogya György, Horváth Elvira, Kovács Győző,
Kováts Sándor, Lovassy Klára, Molnár Jánosné, Rásky Mihályné, Sebő József,
Tölgyesi József, Varga Béla és Veress D. Csaba.

Irodalmi alkotásaikat dedikálták Veszprém szépírói, költői: Bali József, Balogh
Elemér, Egei Sándor, Géczi János, Ircsik Vilmos, Jáger Ferenc, Kanyár Erika, Ke-
mény Géza, Mészáros Gyula, továbbá a Dózsaváros költői: Csertánné Mária,
Róhrerné Irén és Somlai Péter, valamint Harmath István irodalomtörténész. Külön
említendők a könyvtáros professzióhoz köthető tanulmánykötetek ajánlói: Balogh
Ferencné, Barták Péter, Pálmann Judit, a közművelődés, oktatás témakörében pedig
Agg Zoltán, Albert József, Bauer Nándorné, Kolozs Barnabásné, Kópházi Ferenc,
id. Navracsics Tibor, továbbá Toldi Éva dedikációi.

A szerzők őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel ajánlják könyveiket, többen
utalást tesznek a Tóth Dezsővel való kapcsolatukra is. Albrecht Sándor a helytörté-
net és a hazaszeretet nagyra becsült misszionáriusának nevezi, Kováts Sándor segí-
tőjének nevezi Tóth Dezsőt, aki önzetlenül bevezette őt a helytörténet művelésébe.
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Id. Navracsics Tibor köszönetét fejezi ki, a Vetési gimnázium könyvtárának meg-
szervezéséért. Csiszár Miklós, valamint Sebő József szakmai útmutatásaiért, többen
pedig műveik megjelenésében nyújtott támogató segítségéért mondanak köszönetet.

Szociolingvisztikai szempontból figyelemre méltó a több dedikált könyvet jegy-
ző szerzők: Csiszár Miklós, H. Szabó Lajos, Tölgyesi József ajánló sorainak vizsgá-
lata: a tisztelet és a köszönet kifejezésén túlmenően utalást tesznek az ajánlott mű
tartalmára, továbbá emlékeznek a közös kutatómunka eredményeire is.

Tóth Dezső a hazai könyvtárügy kiváló szakembere, szülőfaluja Dáka fáradha-
tatlan kutatója, krónikása, értékmentő munkásságával, alkotói alázatával, segítő-
készségével példaként szolgálhat nemcsak a helytörténeti kutatók számára. Büszke
vagyok arra, hogy Tóth Dezső helytörténeti munkáit megismerhettem, továbbá
büszke vagyok arra is, hogy válogatott írásaim gyűjteménye is a dedikált könyvek
sorába került.

MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA

*   *   *

31-es morzsák. Dokumentumok, adalékok, apróságok a m. kir. 31. (veszprémi)
honvéd és népfölkelő gyalogezredek történetéhez és utóéletéhez, 1914–1941.
Összeáll. Rainer Pál. – Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2017. – 196 p. ill. A
kötet a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával
jelent meg 300 példányban. 

„A m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred nem volt reklámezred. Hőstetteinek
dobraütéséhez – ehhez a modern szükséglethez – nem értett. Azt a kevesek, amit elis-
merésképpen felülről részére jutottak, százszorosan kiérdemelte.” – írta (1936-ban)
Herczeg Géza (akkor alezredes), a „klasszikus” ezredtörténet szerzője. Aki korábban
is az ezred tisztje volt, részese a különféle harcoknak. Megjegyzendő, hogy ez a kötet
a két világháború közötti „ezredtörténet” irodalom egyik legsikerültebb alkotása.

Ezután nem érdektelen megjegyezni, hogy a most megjelent kötet – ezzel szem-
ben – viszont nem ezredtörténet, sőt, nem is „valamilyen formában kiváltója”,
ennek a nálunk, különösen a Horthy-korszakban rendkívül népszerű műfajnak. Most
egy modern adattárat tartunk a kezünkben, javarészt eddig ismeretlen anyagok köz-
lésével.

Az illusztris szerző (a rendelkezésre álló anyag lehetőleg komplex összegyűjté-
sére) törekedett: Ezt különösen hangsúlyozza Veszprém, illetve Veszprém vármegye
vonatkozásában.

A veszprémi „háziezred” az egyik legfiatalabb csapattest volt az ún. második
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Honvédség keretei között. Maga az ez-
red 1912. augusztus végétől megkezdett
szervezést követően 1913 februárjában
alakult meg három zászlóaljjal.

Az akkori átszervezési gyakorlatnak
megfelelően, azok korábban négy zász-
lóaljból álltak. Az I. és II. zászlóalj, a
korábbi (székesfehérvári) 17. honvéd
gyalogezred III. és IV. zászlóaljából ala-
kult. Míg a III. zászlóalj a (pozsonyi)
13. honvéd gyalogezred IV. zászlóaljá-
ból alakult.

Az ezredtörzs Veszprémben, a Búza-
piac tér 8. szám alatt (az ún.) Beniczky-
házban székelt. Míg az I. és II. zászlóalj
Veszprémben, a III. zászlóalj Tatatóvá-
rosban állomásozott.

A 31-es honvéd gyalogezred legény-
ségét Veszprém vármegye enyingi és
zirci járásaiból, Győr és Komárom vár-
megyék valamennyi járásából, illetve

Nyitra vármegye érsekújvári, galgóczi és vágsellyei járásából sorozták.
Az első világháború időszakában az ezred 1558 napig volt távol az ún. béke-

helyőrségektől. Ebből 13 napig utazott vonaton, illetve 15 napot menetelt gyalogo-
san hazafelé, a háború végén. Az ezred 1530 napot töltött a harctéren. Így, 1914.
augusztus és 1916 decembere között 860 napot az orosz, majd 1916 decemberétől
1918 novemberéig 670 napot az olasz hadszíntéren. 1126 napig állt ellenséges tűz-
ben. Ebből az orosz fronton 836, míg az olasz hadszíntéren 490 nap jutott. Az ezred
állománya mintegy 80 ütközetben vett részt. Ebből 60 esett az orosz és 20 az olasz
frontra.

Igen érdekes, hogy a 31-es ezrednek, a világháború végéig 56-szor változott a
parancsnoka. A valóságban csak 26 ezredparancsnok volt, mivel egyes személyek
többször is vezették az alakulatot. Három ezredparancsnok halt hősi halált. 1914.
október 22-én sárói Szabó Lajos alezredest (Lazy és Kostów között) homlokán érte
halálos lövés. 1915. július 22-én Mokcsay Endre alezredes esett el Kajetanówka
majornál. 1915. október 24-én egy korábbi ezredparancsnok, Weeber Ede tábornok,
a Monte San Michelen esett el. Ekkor a 81. gyalogdandár élén állt.

Sajátos, hogy két, egykori 31-es honvédorvos az első világháborút követően vált
közismertté. Dr. Benárd Ágoston, meghatalmazott miniszterként, a trianoni béke
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egyik aláírója volt 1920-ban. Dr. Orsós Ferenc, jeles törvényszéki orvosszakértő
volt.  Az ún. katyni tömegmészárlás (1943-as) nemzetközi feltárásának szakértője-
ként is szerepelt.

Az ezred tulajdonképpen igen rövid történetének legjelesebb harcai a kostanjevi-
cai állásharcok voltak 1917-ben. A 31-esek története nagy veszteségekben is bővel-
kedik. Így 1914. november 26-án Smilowice mellett az oroszok bekerítették az ezre-
det, s azt csaknem megsemmisítették. Itt az ezred csapatzászlója is a császári orosz
hadsereg haditrófeája lett.

Az (újjászervezett) ezred 1916. július 26-án az ún. Stochod-könyöknél szintén
igen nagy veszteségeket szenvedett. Számszerűen az ezred tényleges veszteségei
ismeretlenek. A hősi halottak száma 7000-9000 fő közé tehető. 

Az eseményeket 100 évvel követően, Rainer Pál többször is nekifogott, elsősor-
ban a környezetében található – vonatkozó – anyag összegyűjtésének. Ez legelsősor-
ban, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban megőrzött adatokat jelentette. Mindez
döntően iratokat, korabeli fényképeket, illetve (egy-két) tárgyat jelent.

Ezt a forráscsoportot igen jól egészíti ki a funerológiai emlékek csoportja. Ezek
a veszprémi, illetve Veszprém környéki temetőkből kerültek dokumentálásra.

A szerző sokoldalú tudományos munkássága során nem először fordul a piarista
szerzetes paptanár, nagyszerű tudós, múzeumalapító stb., stb. Laczkó Dezső
(1860–1932) személye felé. E kötet gerincét ugyanis, a Laczkó Dezsőhöz írt, meg-
küldött, illetve általa gyűjtött, fennmaradt, első világháborús anyag jelenti. A rend-
kívül kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező személy barátai, ismerősei között
megtalálhatóak voltak a legjelentősebb haza (és részben külföldi) szakemberek, egy-
házi személyek és munkások is. A közlésre került lapok, levelek (pl. Grimplini
Adolf, Ludwig Kálmán, Lukcsics Pál, Rusznyák Béla). Hivatásos, illetve tartalékos
tisztek.

Érdekes személyiség volt pl. az ezred tóvárosi lelkésze, egyben rendtársa, dr.
Pallmann Péter. Vagy a lakását Veszprémben tartó Schamschula Rezső tábornok, aki
a világháború idején (a veszprémi) 82. honvéd gyalogdandár parancsnoka volt.
Majd 41. honvéd hadosztály parancsnokaként szolgált. Mint ismeretes, ezekbe a
magasabb egységekbe volt beosztva a 31-es gyalogezred is.

Rainer Pál az Adattár (a dokumentumok) közlése során a következő rendszert
követte. ABC sorrendben közli a szerző a dokumentumokat (az író-, előállító-, vagy
az ajándékozó szerint), illetve akire az vonatkozott. Lehetőleg közli a születési- és a
halálozási adatokat. Hosszabb-rövidebb, elsősorban a ténykedéseket bemutató élet-
rajzokat közöl. Minden életrajzot, igen gazdag forráshivatkozással támaszt alá. Az
adott dokumentumok esetén (lehetőleg) minden adat közlésre kerül. Hangsúlyozan-
dó a feliratok szöveghű, az eredeti írásmódnak megfelelő közlése. Adott esetben az
olvashatatlan, kibetűzhetetlen részletek, pontozással, zárójelbe tett kérdőjellel jelöl-
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te a szerző. Összesen 51 személyre vonatkozó dokumentum került közlésre. Igen
érdekes, a dokumentumokon található (katonai, postai és múzeumi) bélyegzők rész-
letes ismertetése.

A kötetet elolvasva igen közel érezhetjük magunkat az első világháború idősza-
kához. Különösképpen annak (egyes) veszprémi, illetve Veszprém vármegyei vonat-
kozásaihoz. A kötetben megjelenő személyek – esetleg ma élő – leszármazottai szá-
mára pedig különösen érdekes lehet a közelmúltban napvilágot látott munka.

PANDULA ATTILA

*   *   *

A veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjai Baráti Körének
2017. évről szóló Tájékoztatója. 30. évfolyam 30. szám. / [Írta és szerk. Imre
Frigyesné Pálinkás Veronika.] – Veszprém, Veszprémi Lovassy és volt Piarista
Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre, 2018. – 32 p. Meglehetősen ritka kiad-
ványtípust foghat kezébe az az olvasó, aki hozzájut a hosszú című munkához, mivel
a város egyik közkönyvtárában sincs teljes sorozat. Továbbá egyáltalán nem gyako-
ri, hogy egy civil szervezet ilyen formában számol be rendszeresen az előző eszten-
dőben végzett munkájáról, közzétéve azokat az információkat, melyek az adott szer-
vezet működését jellemzik. Az Öregdiák Baráti Kör pedig ezt teszi, méghozzá több
mint három évtizede. Különösen értékes ez a szokásosan 32 oldalas füzet, mert nem
csupán röviden tudósít egy patinás iskola jelenéről, de egykori diákjainak beszámo-
lóin keresztül annak múltjáról is kaphatunk másutt egészen biztosan nem hozzáfér-
hető ismereteket. 

A kiadvány unikális a saját területén, hiszen Veszprém városában gyakorlatilag
megszűnt a neveléstörténeti kutatások számára oly fontos forráskiadványok: az
iskolai értesítők, évkönyvek kiadása. Egy évtizedet élt a Vetési gimnázium régen
abbahagyott tanévi értesítője, alig több mint 15 évig jelentek meg a közgazdasági
szakközépiskola évkönyvei, néhány számot adott ki a Padányi iskola és évekkel
ezelőtt abbahagyta az 1992/93-as tanévtől kezdett évkönyvsorozatát a Táncsics isko-
la is. A többi középiskola (az általános iskolákról ugyanez mondható el) mindössze
néhány, a tanintézet valamilyen jubileumához köthető kiadvánnyal reprezentálja
létét ezen a területen. Veszprémben, az utóbbi néhány esztendőben egyedül a
Lovassy gimnázium jelenteti meg rendszeresen az előző tanév történéseit csokorba
gyűjtő évkönyveit. Azonban a baráti kör éves tájékoztatója – a régen érettségizett
lovassysok civil szervezete – értelemszerűn ettől lényegesen eltér.

Az iskola alapításának 275. évfordulóján, alakult meg az egykori piarista diáko-
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kat tömörítő Öregdiák Baráti Kör, és
1989-től minden esztendőben közread-
ták az előző esztendő baráti köri esemé-
nyeit rögzítő tájékoztatót – olvashatjuk
a szerkesztői előszóból. A kiadványt a
kezdetektől az egykori piarista diák, a
piarista confráter dr. Varga Miklós szer-
kesztette azzal a céllal, hogy azokhoz a
diáktársakhoz is eljussanak a közösség-
ről szóló információk, akik a fizikai
távolság, az életkoruk vagy egészségi
állapotuk miatt nem tudtak személye-
sen részt venni a kör életében. Dr.
Varga Miklóstól a Tájékoztató szer-
kesztését a 2016-os évtől Imre
Frigyesné Pálinkás Veronika, a gimná-
zium nyugdíjas magyar–történelem
szakos tanára vette át.

A piarista-lovassys identitás őrzése
és erősítése a tagság számára mindig
rendkívül fontos volt, így már hosszabb

ideje közölték az iskola igazgatójának a Baráti Kör részére készített éves beszámo-
lóját. Így történt ebben a 30. számban is (meg kell jegyeznünk, hogy ez az első tájé-
koztató, ahol jelzik annak sorszámát is).

Az Öregdiák Baráti Kör éves tájékoztatójának felépítése a szerkesztőváltással
kissé módosult, egyszerűsödött. Az ÖBK éves tevékenységéről szóló fejezet a havi
összejövetelek programját, az oda meghívott vendégeket, illetve az azok időpontjá-
ban lezajlott kirándulásokat tárgyalja. Vendégek voltak: Porga Gyula polgármester,
dr. Strenner Zoltán önkormányzati képviselő (öregdiák – 1978), dr. Pálffy Géza
(1989) történész, a 70 éve érettségizett dr. Ortutay Gábor (1947), aki 88 éves jubi-
lánsként rubin matura emléklapját vette át, és felidézte pályafutását, elmondva azt
is, hogy életére, értékrendjére mennyire meghatározó volt a piarista gimnáziumban
eltöltött nyolc év. Az ÖBK tagjai Halottak napján felkeresték a Vámosi úti temető-
ben a piarista szerzetestanárok kriptáját, a gimnázium panteonjában pedig koszorút
helyeztek el az egykori tanárok emléktábláinál. Decemberben a hagyományos közös
karácsony adott meghitt pillanatokat az öregdiákok számára. Már szokássá vált,
hogy a tagságot a híressé vált egykori lovassysok vendégül látják munkahelyükön.
Áprilisban Budapestre, a Törley-palotába, az Élet és Tudomány főszerkesztője,
Gózon Ákos (1988) hívta őket, a látogatásról Lázárné Lechner Ágnes (1958) szá-
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molt be. Bándon Krein Józsefné Mádl Teréz (1957) és Schindler László (1977) vol-
tak a vendéglátók, az öregdiákok megnézték Mádl Ferenc, volt diáktársuk (köztár-
sasági elnök) szobrát a hangulatos májusi délutánon. A nyár eseménye volt a júniu-
si paloznaki látogatás, a Hild-díjas települést egy séta keretében Czeglédy Ákos pol-
gármester mutatta be. A Bakonyiné Gelencsér Mária (1960) szervezte kirándulás
szép emlék lett a kör ott lévő 32 tagjának. Ősszel a Színház- és Filmművészeti
Egyetem rektoránál, M. Tóth Gézánál (1988) tett látogatást a szépszámú társaság,
ahol egy másik lovassys öregdiák, Vonderviszt Lajos, mint az egyetem kancellárja
volt jelen.

A néhány oldalt igénylő igazgatói tájékoztató a 2016/17. tanévről rövid, ám
mégis alapos áttekintést ad az olvasónak a Lovassy gimnáziumról, benne a tanév
krónikája, rendezvények, eredmények, és nem csak a legjobb diákok, hanem az őket
tanító kiemelkedő teljesítményű pedagógusok nevesítésével együtt.

A 2016/17. évi Tájékoztató szokásosan jelentős részét igénylik a jubiláns érett-
ségi találkozókról közölt írások. VIII. osztályos gimnazistaként érettségizett 1952-
ben az az osztály, amelyik a világháború legszörnyűbb évében, 1944-ben kezdte
meg tanulmányait a piarista gimnáziumban. A 65 éves érettségi találkozóra – a
közölt fénykép és jelenléti ív szerint – már csak hatan tudtak elmenni. Megható a
beszámolót indító mottó:„Amíg lehet (és tudunk) – találkozzunk!” 60 éves érettségi
találkozóról az 1957-ben érettségizett IV.B és IV.D számolt be. Az ötven éve érett-
ségiző osztályok közül a IV.A, a IV.C, a IV.D és a IV.E-ből érkezett fényképpel is
illusztrált tudósítás. 25 éves találkozóról az 1992-ben érettségizett IV.D osztály írt.
Az érettségi találkozók ünnepélyességéhez a matura emléklapok is hozzájárulnak. A
25, 50, 60, 65 és 70 éves érettségi találkozón adják át az ezüst, arany, gyémánt, vas
és rubin matura emléklapokat.

A veszteséget mindig nehéz elviselni, de a Tájékoztató a végleg eltávozott öreg-
diákokat is számba veszi: Fábics Mária (1941), dr. Kevés István (1950), Pálinkás
Tivadar (1952), Solymosi János (1952) és Székely Tibor (1957) neve már az örök
hiányzók közé került.

A füzet utolsó oldalán a 2018. évi terveket közlik.
A jól áttekinthető kiadvány nem csupán az Öregdiák Baráti Kör egyre gyarapo-

dó tagságának tartalmas olvasnivaló, de azoknak a lovassys identitásukat őrző öreg-
diákoknak is szól, akik ugyan nem tagjai a körnek, de fontos számukra a mai alma
mater és az egykori diáktársak élete, munkássága. 
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