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Tisztelt képviselő testület! 
 
Hosszú évek óta figyelemmel kísérem a jelenleg Inárcson élő Czagányi László helytörténész 
munkásságát. Több alkalommal személyesen is felkerestem, néhány éve rendszeres e-mail 
kapcsolatban állok vele. 
Több alkalommal szó került köztünk arról, hogy Újhartyán eddigi egyetlen helytörténeti 
monográfiáját – Kökényesi Imre: Újhartyán (1980) – teljessé lehetne tenni azzal, hogy a 
település rendszerváltás utáni fejlődését is bemutatnánk napjainkig.  
 
Az elmúlt év őszén ismét személyesen felkerestem, most már Újhartyán község 
polgármesterével, Schulcz Józseffel. Czagányi László tanár úr, helytörténész összefoglalta és 
megküldte Újhartyán község önkormányzatának, amennyiben a település részéről felkérést 
kap, és azt el tudja vállalni, azt hogyan gondolja, és miként tenné. 
Mielőtt az általa küldött anyagot tanulmányoznátok, szeretném Czagányi Lászlót röviden 
bemutatni: 
„Czagányi László Dabason született, majd itt töltötte iskolás éveit. Az itt elsajátított 
alapismeretek és gondolkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a két nagy lehetőség közül - egyrészt 
a jogi pálya, másrészt a pedagógus pálya, ezen belül is a történelemtudomány - végül az 
utóbbi javára esett a választás.  
Czagányi László helytörténészként mindig nagy érdeklődéssel fordult szülővárosa történelmi, 
kultúrtörténeti értékei felé. Megírta a Dabas környékén lévő települések monográfiáját, és 
magához, Dabashoz kötődő munkái is vannak. Ilyen például a Halász család története.  
 
Folyamatosan ír cikksorozatokat, amelyek  régebben a Tájszóban, esetenként az 
Odafigyelőben, utóbbi időben pedig a Dabasi Újság hasábjaiban olvashatók. Czagányi László 
jelenleg Inárcson él, és idejének nagy részét történelmi, helytörténeti kutatással, írással tölti.  
 
Lexikális tudása, szerénysége és embersége példaértékű, ezekkel a tulajdonságaival örökre 
belopta magát volt tanítványai szívébe.” (Részlet a Díszpolgárunk Czagányi László c. 
anyagból) 
 
 



Kiemelkedő, közismert munkái: 
 
A régió kalendáriuma 1994 
A régió évkönyve 1995 
Gyál monográfiája 
Tatárszentgyörgy története 
Inárcs története I. II. 
Bugyi története I.II. 
Dabas város történeti emlékei I. II. 
A Halász család története 
A dabasi Kossuth hagyományok alapjai 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Kérek mindenkit, hogy tanulmányozza Czagányi László javaslatát. Amennyiben úgy gondolja 
a Testület, hogy a jelen és jövendő nemzedék számára hasznos, fontos anyagot készíthetünk, 
ragadjuk meg az alkalmat, rendeljük meg a munkát, addig, míg erre ilyen lehetőség 
kínálkozik.  
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