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ELŐSZÓ 
Tisztelt Olvasó! 

Amikor e tanulmánykötet szerkesztőjével még az előkészítő munkát végeztük, 
abból a tényből indultunk ki, hogy Békés megyében az egyik legrégebben lakott 
Árpád-kori település még nem rendelkezik egy önálló, átfogó kiadvánnyal. 
E hiány pótlására vállalkoztak a kötet szerzői, véleményem szerint eredménye
sen. Amikor a tanulmánykötetet elkészültnek tekintettük, tudtuk, hogy sok 
olyan téma kimaradt, amelynek feldolgozása egy következő kötet alapjául 
szolgálhat. A kötetben szereplő tanulmányok is alátámasztják, hogy elsősorban 
a kedvező természeti adottságok miatt volt lehetséges, hogy ezen a tájon mindig 
laktak emberek. Ugyanakkor a mindennapi betevő falatért, a megélhetésért az 
itteni lakosoknak is mindig keményen meg kellett küzdeni. A szülőföldhöz való 
ragaszkodás, a szorgalmas és becsületes munka azonban a dobozi emberek 
életében is mélyreható változásokat hozott. A község fejlődése és benne az egyes 
emberek életkörülményeinek javulása önmagáért beszél. Szépen fejlődik a köz
séghez tartozó Szanazug üdülőterület is, amely regionális feladatokat lát el. 

Doboz lakossága megközelítőleg 5000 fő. Az utóbbi időszak csökkenő ten
denciája után úgy tűnik, hogy a jelenlegi lélekszám megállapodik. Egyre inkább 
jellemző a Dobozról elszármazottak visszaköltözése, valamint a közeli városok
ból való kiköltözés is. Ezek a tények is községünk népességmegtartó erejét 
bizonyítják. A tanulmánykötetben is bizonyított, hogy őseink több évszázadra 
visszamenőleg dobozi emberek voltak. Ezért is szeretnénk még inkább megis
merni múltunkat, és egyúttal bemutatkozni környezetünknek is. Úgy gondo
lom, hogy ezt a célt e tanulmánykötet teljesíteni tudja. Ezért is ajánlom a kedves 
olvasó figyelmébe kiadványunkat. 

Községünk társadalmi és gazdasági szervei, valamint egész lakosságunk nevé
ben köszönetet mondok a kötet szerzőinek és a kutatásokat támogató intézmé
nyeknek. Külön köszönöm a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága vezetői
nek és dolgozóinak, személy szerint Réthy Zsigmond szerkesztőnek, hogy e, 
községünket sokoldalúan bemutató, tudományos igénnyel készült művet össze
állították és kiadták. 
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