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DR. TÓTH DEZSŐ

(Dáka, 1928. február 20.–Veszprém, 2018. december 5.)

TELEFONON KAPTAM A HÍRT: MEGHALT TÓTH DEZSŐ BÁCSI.
Tudtuk mindannyian, akik ismertük, hogy beteg, szívére már hosszú évek óta
panaszkodott, és öregkorára amúgy is számos betegség utolérte. S bár már elhagyta
a 90. életév mérföldkövét, mégis döbbenettel hatott az elmenetele. Gyermekkori
barátja, az őt rendszeresen felkereső Császár Kálmán talált rá halála napján úgy dél
körül. Az utcai ablakok redőnyei nem voltak felhúzva. Rosszat sejtve lépett be a
lakásba, ahol már holtan feküdt Dezső bácsi.

Hosszú és tevékeny életet élt. A hábo-
rú után erőre kapó országban mindenki
tudta és érezte, hogy sokat kell tennie a
békés építőmunkának és a társadalom bol-
dogulásának az érdekében. Ő is, mint ifjú
parasztlegény, telve tetterővel, alaposan
kivette részét szülőfaluja, a Pápa-közeli
Dáka község közéletéből. Buzgalmára
elöljárói is felfigyeltek, kiemelték és kü-
lönféle tanfolyamokra beiskolázták. Le-
hetett volna belőle akár vonalas paraszt-
káder is valamelyik minisztériumban, ám
ez mégsem következett be. Egyedüli
gyermekként a szülők iránti felelősség, a

paraszti munka becsülete és a termőföld iránti elkötelezettség – egyáltalán, a szülő-
föld szeretete ezt nem engedte. Az örökölendő föld megműveléséből az ismert okok
következtében semmi sem lett, de a kultúra iránti vonzalom maradt. Kisebb kitérők,
hivatali tisztségek után végül a könyvtárügy mellett horgonyzott le, ez lett Tóth De-
zső élethivatása, kenyérkereső munkája. Pályáján fokozatosan előrehaladt, a pápai
járási-városi könyvtárban, aztán Veszprémben a megyei könyvtárban szolgált, ké-
sőbb a Veszprémben működő Országos Oktatástechnikai Központ (OOK) médiatá-
rának úttörő szerepű vezetője lett, nyugdíjasként az újonnan alapított Vetési Albert
Gimnázium könyvtárát vezette. 1976-ban le is doktorált. Életpályájának fordulatai,
tevékenysége jól megismerhető a róla szóló szakirodalmi művekből. Könyvtárosi
szolgálatának értékelése külön tanulmány tárgya lehetne.
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Mint könyvtáros vált a honismeretnek is élharcosává. A honismertetői mozgalom
– amely valahol a háború előtti iskolán kívüli népművelésben, főleg az ott tárgyalt
szülőföld- és honismeretben vette kezdetét – az ifjú Dezső számára a koalíciós kor-
szak demokráciával kecsegtető néhány évében a szabadművelődési tanfolyamok
anyagában vált kézzelfoghatóvá. Ezek az ismeretek egy életre elkötelezték a hon
megismerése és megismertetése mellett, amely célok őnála mindenekelőtt a szere-
tett szülőfalu, Dáka történetét, a község népének históriáját, Dáka és a dákaiak kul-
túrájának tanulmányozását és népszerűsítését jelentették.

Az, amit szülőfaluja múltja és jelene megismerésére és ezáltal a dákaiak lelkesí-
tésére tett, kimondatlanul is egy nagyívű program végrehajtásának lépéseit hozták.
Tanulságaival bátran szolgálhatnak mintaként bármely falu, bármely emberközösség
számára. 

Tóth Dezsőt évtizedeken át foglalkoztatták a községében lezajló kulturális vál-
tozások, a kultúrotthon szerepe, a falusi klubmozgalom, család és könyvtár kapcso-
lata. Folyamatosan figyelte, kutatta az olvasás, a könyv szerepét a falu művelődé-
sében.

A rendszerváltozás pezsdítő légkörében nagy dolgok történtek Dákán. 1988-ra
készültek el a községi kultúrház felújításával, és ez alkalomból meghívták a kultúr-
ház kialakításában 40 évvel korábban részt vevő embereket. Az ünnepi rendezvé-
nyen merült fel először valamilyen hagyományápoló egyesület megalapításának
eszméje. A gondolat felvetője és végig szorgalmazója Tóth Dezső volt. A községi
hagyományápoló egyesület 1989. április 2-án jött létre, alapító elnöke és éltetője
sokáig Tóth Dezső volt. Az egyesület neve Szülőföld Baráti Kör lett. (Egy kis nyel-
vészkedés: a név »a szülőföldnek a baráti köreként« is értelmezhető, tulajdonképpen
mégis »a szülőföldről elnevezett baráti kört« jelenti, ezt egyszer Dezső bácsi tette
tisztába előttem.) Ettől kezdve a Kör lett a dákai rendezvények bázisa.

A dákaiságnak, mint tudjuk, a Batthyány-kultusz a sarokköve. 1989. október 7.
volt az a nagy nap, amikor az egykori Batthyány-kastélynak, a község legnevezete-
sebb épületének falán emléktáblát avattak a vértanú atyja hazafias szellemét híven
ápoló leánynak, a falu jótevőjének, Batthyány Ilonának (1842–1929) a tiszteletére.
A táblát Bircher József kőfaragó készítette. Az emléknapon tudományos felolvasó-
ülést is tartottak, melyen többek között fellépett Solymosi László történész, később
tanszékvezető egyetemi tanár. Emlékkiállítást is rendeztek relikviákból, ezen H.
Szabó Lajos agrármérnök, a Pápai járásnak Tóth Dezsőn kívül a másik jelentős hely-
történésze mutatta be gyűjteményét. És szintén e napon jelent meg Tóth Dezsőnek
„A Batthyány-család” című tanulmánykötete, amelynek tartalma is, kivitele is méltó
volt a megemlékezéshez. Ez lett a később termékenynek bizonyult Dákai füzetek
című sorozat 1. kiadványa. Mint az emléknap egykori résztvevője még egy dolgot
tartozom megemlíteni. Adat hiányában a tanulmány szerzője nem közölhette a dákai
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kastély és birtok özv. Batthyányné általi megvásárlásának idejét. Mivel magam tör-
ténetesen ekkoriban forgattam a Győri Közlöny 1858. évi kötetét, szinte mellékesen
kijegyeztem a szóban forgó vásárlásnak ott lehozott 1858. januári dátumát. Aztán jó
levéltárosként egyből közöltem Dezső bácsival a hiányzó időadatot, amit a további-
akban ő is használt. Azt hiszem, ekkor fogadott megtisztelő bizalmába. 

Dezső bácsi szorgalmazására a közösségi identitás elmélyítője és kinyilvánítója
volt továbbá a két világháború dákai hőseinek nevét őrző emlékmű állítása 1990.
október 7-én. Az emlékjel Nyulasi József fafaragó műve, az avatóbeszédet a terület
új országgyűlési képviselője, Kövér László mondta. Az emlékjelek sorában megem-
lítendő a Tanítók emlékfájának avatása (1999), a dákai identitást markánsan kifeje-
ző községi címer és zászló avatása (1998), alkotójuk: Rainer Pál, és még a község
látnivalóit mutató új képes levelezőlap kiadása is (1990). Mindeme fejlemények
szervezése, kihajtása Tóth Dezső nevéhez fűződik.

További műveivel, munkásságával mindenekelőtt Dáka község eseménytörténe-
tét, a dákai oktatás történetét, dákai kötődésű személyiségek életrajzát, pályaképét
és a helytörténet számos más témáját dogozta fel. Alkotó szellemű emberként a
helytörténeti kutatásaiban persze nem állt meg a község határánál, így foglalkozott
Veszprém, az 1971 óta lakóhelye történetének egy-egy mozzanatával is. Aktivitására
jellemző, hogy megjelent hírlapi cikkeinek száma meghaladja a 400-at. 

Honismereti tevékenységének széles körét csak érintve említem meg, hogy
megyei honismereti egyesületi elnök korában, az ezredforduló körül igen hasznos
dolgot vetett fel: egy honismereti lexikon szerkesztését, melyben a mozgalom
Veszprém megyei eredményei, jeles személyiségei, a számításba jövő köz- és
magángyűjtemények, intézmények, sőt, honismereti töltetű fogalmak feltárása,
összegyűjtése, értelmezése kapott volna helyt. Nagy kár, hogy más irányú kötöttsé-
gei miatt a kezdeményezés megvalósítására nem jutott már ereje. 

Életpályáján számos magas elismerést elnyert, mint a Veszprém Megyéért kitün-
tető jelvény arany fokozatát (1974), a Bél Mátyás-emlékérmet (1996), a Pro
Comitatu-díjat (2006), a Gizella-díjat (2008), és legfőképpen: Dáka község díszpol-
gári oklevelét (2006).

Felvetődik a kérdés: vajon milyen ember volt a mindennapokban Tóth Dezső?
Úgy vélem, aki találkozott vele, megállapíthatta, hogy magas funkciói közt is meg-
maradt egyszerű, közvetlen, minden úri allűrtől mentes embernek. Beszédében hol-
táig őrizte Pápa-vidéki kiejtését is. Bizonyára nem véletlenül idézte legutolsó veszp-
rémi könyvbemutatóján, tavaly februárban Babos Tibor előadóművész hangja által
Veres Péter sorait, akivel kezdettől kapcsolatban állt: „Kapaszkodj meg ebbe a föld-
be erősen, magyarom, // Ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak
gyom…” A gyomot nem kell szó szerint érteni, inkább a szívósságot jelképezi a köl-
tői kép. Aztán egy kis önirónia is meghúzódott a költemény kiválasztásában, hiszen
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Dezső bácsi tényleg nem volt délceg alkatú férfiú. Ha jókedve volt, hajlott némi tré-
fálkozásra, amibe saját maga kifigurázása is beleférhetett.

Élete hosszú és mindvégig tevékeny volt, sikereire okkal büszke lehetett. Öreg-
korára mégis árnyékot vetett feleségének elvesztése, az elmagányosodás.
Gyermektelen volt, ezért a munkára szánta egész életét. Mellesleg szólva, önálló
kiadványai költségének nagyobb részét is maga állta. Sorsát vállalva készült a halál-
ra és még akkor is a felelősség vezette tetteit. A Szülőföld Baráti Kör nála levő ira-
tait és a honismereti egyesületi tisztségeiből eredő hagyatékát beadta a megyei levél-
tárba. Hatalmas könyvtárának nagyobbik részét, amint mondta, kb. 2700 kötetet a
református gyűjteményeknek ajándékozott Pápára, bár így is maradt még otthon pár
száz könyve. Még élete alkonyán is voltak tervei, dedikációs kötete után még össze-
hozott 2018-ban egy füzetet az élete során kapott társadalmi elismerésekről, kitün-
tetéseiről. A dákai anekdotákról és a honismereti aforizmákról tervezett művei azon-
ban tollában maradtak.

Elment hát Dezső bácsi is a minden halandók útján. Temetésén 2018. december
20-án, Dákán sokan kísérték koporsóját. 

Nem élt hiába, mert hittel szolgálta szülőföldjét. Emlékét őrizni tartozunk.

SOMFAI BALÁZS


