
Létavértes történetével foglalkozó kiadványok 
 

A Létavértes Városi Önkormányzat Művelődési, Sport – és Civil kapcsolatok Bizottsága, mint Települési 
Értéktár Bizottság, Mátyus Sándor nyugdíjas iskolaigazgató javaslatára három, Létavértes történetével 
foglalkozó kiadványt a 3/2018.(I.23.) MSCkB. sz. határozatával kulturális örökség  kategóriában felvett a 
HELYI ÉRTÉKTÁRBA. 
 

Tokai Gyula: Nagylétai földje és népe  
 
Tokai Gyula  a helyi Arany János Általános Iskola tanára, hosszú időn át 
járási szakfelügyelő, nyugdíjasként éveket szentelt annak, hogy írott 
források felkutatásával kézbe vehető dokumentuma legyen a település 
múltjának. A monográfia alcíme:  Részletek a község történetéből a 
kiegyezésig. 
A 156 oldalas kiadvány Dr. Bársony István egyetemi adjunktus 
lektorálásával, a Létavértesi Nagyközségi Önkormányzat gondozásában 
1992-ben jelent meg 500 példányban. 
A nyomdai munkálatokat a Mozgáskorlátozottak Kisvállalatának 
Vámospércsi nyomdaüzeme végezte. 
 
A szerző előszava után három nagy fejezetben olvashatjuk Nagyléta 
krónikáját az ősi időktől a nagylétai „kiegyezésig”. Minden fejezethez a 
forrásmunkák pontos felsorolása társul. A kötetben fényképek és kézzel 
rajzolt illusztrációk, térképek találhatók.  

A hiánypótló alapművet tanári precizitás jellemzi, mely összefoglaló tanulságok megfogalmazásával zárul. 
Tokai Gyula önzetlen munkásságát a település önkormányzata 1996-ban, a városavató alkalmával 
Létavértes díszpolgára kitüntető címmel ismerte el. Egykori munkahelyén márványtábla őrzi emlékét. 
 

Szabó Gyula: Vértesi krónika 
 
Az 1970 júliusáig önálló Vértes község  adatainak, tárgyi emlékeinek 
gyűjtésével, az Irinyi emlékek ápolásával korábban több vértesi pedagógus 
foglalkozott. Például Katona Ferenc, Tóth Sándor, Tóth Jánosné. 
 
Szabó Gyula , az Irinyi János Általános Iskola egykori tanára, szülőföldje 
iránti hűségtől vezérelve, alapos utánjárással gyűjtötte és rendszerezte a 
Vértes községgel kapcsolatos forrásokat. Egy hiánypótló alapművet írt, 
mely négy nagy fejezetben, a kezdetektől 1993-ig ad betekintést a község 
múltjába. 
A ma Debrecenben élő és dolgozó pedagógus helytörténeti munkáját 
Gazdag István lektorálta. A lelkesedéssel írt alapművet a Létavértes Városi 
Önkormányzat adta ki 1994-ben. A szedés és nyomás Debrecenben a 
Kentaur Nyomdaipari Kft-ben készült. Megjelent 2000 példányban  
Szatmári Sándor polgármester előszavával és a szerző utószavával keretbe 
foglalt Vértesi krónika 236 oldalas hiteles forrásmunka. 

 
LÉTAVÉRTES TÖRTÉNETE 1970 - 2010 
 
2010-ben civil kezdeményezésként fogalmazódott meg az 1970-ben 
egyesült Nagyléta és Vértes történetét feldolgozó kötet összeállítása. Nyolc 
nagy fejezetben, közel 500 oldalon 68 szerző közreműködésével, dr. Erdei 
Gábor főszerkesztői munkájával, Megmaradás és megújulás alcímmel – 
nem teljes körűen és kronologikus sorrendben olvasható összefoglaló a 
település négy évtizedéről.  
Dr Erdei Gábor, Szima Sándor, Menyhárt Károly és Szima Gábor előszava 
után a monográfia igyekszik bemutatni Létavértes természetföldrajzi 
adottságait, értékeit, gazdaságát, a kereskedelem, szolgáltatások, 
egészségügy, oktatás – nevelés alakulását, a helyi egyházakat, a kulturális 
– művelődési munkát, a civil szervezetek életét, néprajzi-, népi építészeti 
emlékeket, a sportélet fejlődését, a várossá válás folyamatát. Az utószót a 
„Vértesi krónika” szerzője, Szabó Gyula tanár írta. 
Lektorok: Prof. Dr. Bartha Elek, Dr. Béres Csaba, Prof. Dr. Süli-Zakar 
István, és Dr. Terdik Szilveszter. 

Szima Gábor fő támogatónak és a széleskörű társadalmi összefogásnak köszönhetően az Életvonal 
Alapítvány és a Debreceni Egyetemi kiadó gondozásában megjelent 2014-ben, 500 példányban. Nyomda: 
Lícium Art Könyvkiadó – Debrecen. 
 

A kiadványok megtalálhatók a Városi Könyvtár és M űvelődési házban – Turóczi Barnabás 


