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SZÉNÁSSY ZOLTÁN 

KOMÁROMI OLYMPOS 

(Madách Könyvkiadó, Pozsony, 1984. 156 o.) 

örvendetes dolog, hogy egy éven belül két 
csehszlovákiai magyar kutató is jelentkezett 
Komárom történetét, illetve művelődéstörté
netét feldolgozó, népszerűsítő jellegű munká
val. Kecskés László Komárom had- és politikai 
történetéről írott összefoglalása a Zrínyi Kiadó
nál jelent meg, Szénássy Zoltánnak a város 
művelődéstörténetét életpályák felvázolásán 
keresztül bemutató munkája pedig a Madách 
Kiadónál látott napvilágot. E két mű egymást 
kiegészítve mutatja be e híres magyar város 
múltját. 

Szénássy Zoltánnak nem ez az első, a város 
történetéhez kapcsolódó munkája. Klapka 
György életpályáját és Jókai komáromi kap
csolatait bemutató könyve u tán ezúttal tizen
hat , a város művelődéstörténetében valamilyen 
módon jelentős szerepet játszó literátor életét, 
ill. komáromi kapcsolatait és kötődéseit vá
zolta fel. A lista Baróti Szabó Dávid portréjától 
Baranyai Józseféig terjed, s a nagy nevek, 
Csokonai, Jókai, Takáts Sándor, Móricz mellett 
olyan kevéssé, vagy ázinte egyáltalán nem is
mert nevek is felbukkannak, mint Katona 
Mihály, Hetényi János, Beöthy László és 
Beöthy Zsigmond. A szerző nem csak a szigo
rúan vett irodalmárokat vette fel kötetébe, 
erre muta t Takáts Sándor szerepeltetése. 
Nem kerülte meg a vi tatot t egyéniségeket 
sem, így kapott helyet Beöthy Zsolt arcképe is. 
S a tizenhat portrén keresztül az elmúlt két és 
fél évszázad magyar irodalomtörténetéről ka
punk sajátos szemszögű képet. 

E kötet szereplői azonban nemcsak írók, 
költők és tudósok voltak, hanem egy részük 
politikus vagy katona is. így a kötetben fel
feltűnnek Komárom had- és politikai történeté
nek egyes fejezetei is. Hiszen a könyv egyik, 
a többiek életrajzában is gyakran idézett 
szereplőjének, Takáts Sándornak a munkássága 
a város csaknem egész históriáját felöleli. 
S méltó i t t idéznünk az ő sorait: „Komárom 
mindétig kis város volt, s ma is az, csak a múlt
ja nagy. Sokat, mondhatatlanul sokat szen

vedett a város népe, de talán éppen a létért 
való folytonos küzdelme és a szakadatlan szen
vedés acélozta meg a szíveket és lelkeket. Talán 
éppen ezeknek köszönhetjük, hogy a gondvise
lés Komáromnak annyi nagy fiat adott. Való
ban nincs és nem is volt az országnak olyan 
nemzeti, politikai és irodalmi mozgalma, amely
ből a város fiai ki ne vették volna részüket. 
Ezeréves múltunk nagy küzdelmeiben Komá
rom népe mindig elöljárt, s nem ritkán vezető 
szerepet játszott. Innét van az, hogy aki 
Komárom múltját végiglapozza, az országnak 
minden küzdelmét, szenvedését és dicsőségét 
megismerheti." 

Érdemes tehát e rövid életrajzokat ilyen 
szempontból is végigolvasni. Hiszen Szénássy 
Zoltán is, Takáts Sándor munkásságát átte
kintve és műveiből szemezgetve, néhány olda
lon felvázolja Komárom történetét az 1560-as 
évektől egészen a napóleoni háborúkig, a vég
vári harcok és bajviadalok korától az 1809-es 
hadjáratig. 

S lássuk a többi életrajzot is. A harciasnak 
egyáltalán nem mondható Csokonairól meg
tudhatjuk, hogy egy hadieseménynek köszön
heti megismerkedését Lillával. 1797-ben I . 
Ferenc magyar király (II. Ferenc néven német-
római császár) elrendelte a Napóleon elleni 
magyarországi nemesi felkelést, s ennek tábor
helyéül Komáromot jelölte meg. A hadba 
gyülekezőkhöz Csokonai is lelkesítő verset írt , 
amit a zászlóavató ünnepségen a város leg
szebb lánya, Vajda Júlia szavalt el. Ekkor 
kezdődött Lilla és Csokonai kapcsolata. 

Hetényi János életrajzából megtudhatjuk, 
hogy első jelentős tanulmányát 1832-ben a 
„Magyarhoni régi várszerkezetekről" írta. 

S már i t t is vagyunk a nagy év, 1848—49 
történeténél. A város és a vár 1848—49-es 
történetéről tucatnyi memoár és napló szól 
(kár, hogy ezek közül csak Szinnyeí Józsefét és 
Beöthy Zsigmondét említi a szerző, s pl. Klapka 
György, Hamary Dániel és Vali Mari emléke
zéseit ezúttal nem). A szépirodalmi feldolgo-
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zásokban hasonló a gazdagság, mégha csak a vá
ros talán legnagyobb szülöttjének, Jókai Mór
nak a munkáit lapozzuk is végig. 

Tóth Lőrinc, a neves jogász volt az, aki 1848. 
szeptember 21-én az országgyűlés nyílt ülésén 
a következő interpellációt intézte az ország
gyűléshez : 

,,... Komárom várát illetőleg van még né
mely mondanivalóm. E várnak roppant fon
tosságát ismerik önök, uraim! a minap eléggé 
kiemelé azt, gondolom Veszprém főispánja a fő
rendiházban, elmondván, hogy e várat 5000 
emberrel 100 000 ellen lehet sikerrel védeni 
évekig. E vár ügyét ajánlom önöknek, s istenre 
kérem, méltóztassanak azt jobban szívükre 
venni, mint az utóbbi interpellatio alkalmával. 
E várban most is Mertz a parancsnok, kiről 
a miniszterelnök néhány nap előtt értesítést 
ígért a háznak; azon hannoverai születésű né
met Mertz, kire nézve, ha más okok nem volná
nak is, elég ok volna, hogy elmozdíttassék, a 
még fennlévő és el nem törlött corpus jurisbeli 
törvény, mely szerint magyar várakat idegen 
parancsnokra bízni nem szabad; azon Mertz, 
ki ha színleg s egyes esetekben engedelmességet 
muta t is, a magyar minisztérium iránt, tettei
nek összességével ellenkezőt bizonyít, ki a ko
máromi városi hatóság előtt nyíltan kimondta, 
hogy a magyar minisztériumnak engedelmes
kedni nem akar; ki a nemzetőrséget a várba bo
csátani nem akará; ki a Vilmos gyalogságot, 
melyet a minisztérium Bécsbe küldött, éj ide
jén titkon, s így áruló módon a várba akarta 
lopni. Jelenleg még a nemzet kezében van 
annyira mennyire a komáromi vár, mert a benn
levő sorkatonaság kevés' és jószellemű is, kivé
vén a tisztek nagy részét; de néhány nap 
múlva talán nem lesz a nemzeté többé; én leg
alább az iránt sem Mertz parancsnok személyi
ségében, sem azon esztergomi nemzetőrségben, 
mely a várból a poloskák miat t vonult ki, ele
gendő garantiát nem látok, Komárom városa 
pedig, mely a vár kapuja előtt a nemzeti érde
keknek hű őre volt, romokban fekszik, s a 
lakosoknak természetesen kedvük és erejük 
veszett. — A hely színéről jövök uraim! s a 
miniszterelnök urat , ha jelen volna megkérde
ném: vajon a mostani rendelkezések mellett 
jótáll-e arról, hogy a komáromi vár nemzeti 
kezekben marad? inert ha a minisztérium e 
részben kellő gyorsasággal és eréllyel nem in
tézkedik, a háznak kell intézkednie, Komárom 
várának elveszni nem szabad; ez maga képes 
a nemzeti szabadságot szükség esetében bizto
sítani." 

Bat thyány Lajos ügyvezető miniszterelnök 
intézkedett Komárom biztosításáról, „s így 
Komárom vára, Magyarország legnagyobb 
erősége a nemzet kezébe került". 

Jókai Mór „Komárom" és „A női hadnagy" 
c. elbeszéléseiből az 1849 áprilisi eseményeket, 
„Az elesett neje" c. elbeszélésből a július eleji 
harcokat ismerheti meg az olvasó (kár, hogy 
ez utóbbit a szerző nem említi.) „A mi lengye
lünk" c. regény egy részében pedig Komárom 

1849 júliusától októberéig terjedő hősies vé
delmének állít emléket „a nagy mesemondó". 

Beöthy Gáspár naplója, amelynek lelőhelyét 
a szerző sajnos nem közli, s csak az illusztrációs 
anyagból lehet sejteni, hogy talán a Komáromi 
Dunamenti Múzeumban található, szintén érté
kes forrása az 1849-es hétköznapok történeté
nek. Az olyan közismert és országos jelentőségű 
események mellett, mint az április 26-i és július 
2-i ütközet, olyan, látszólag jelentéktalen 
apróságokról is tudomást szerezhetünk, mint pl. 
a következő március 29-i bejegyzés: „A bomba 
a Nagy Mihály Curiális házba becsapott, ez 
meggyulladván, erről Jókayné komám asszony 
háza is megégett, erről pedig dél u tán 4. órakor 
a Templomunk födele égett le, s a harangjaink 
elolvadtak." 

Beöthy Zsigmond életrajzából megtudhat
juk, hogy a városrendezés áldozatává lett 
Rozália tér 2. számú házban lakott 1849-ben 
Klapka György és Damjanich János tábornok. 

Beöthy Zsigmond öccse, László, a X I X . 
század közepének egyik kevéssé ismert humo
ristája, 1848-ban mint közlegény állott be 
honvédnek. Schwechatnál már őrmester volt. 
1849 áprilisában mint hadbíró főhadnagy tér t 
vissza a I I . hadtestben Komáromba. Hadbírói 
pecsétje ma is a komáromi múzeumban talál
ható. 

Szintén a honvédseregben szolgálta végig a 
nagy évet a X I X . század legnagyobb magyar 
bibliográfusa, Szinnyei József. Az 1848-ban 
Győrött diákoskodó Szinnyei október 21-én 
jelentkezett honvédnek. Először a 37. zászlóalj
ban szolgált, az év végén már őrmester a komá
romi térparancsnoksági irodában, 1849. június 
21-én hadnagy, augusztus 29-től pedig a 203. 
honvéd zászlóalj főhadnagya. Naplója, teljesen 
jogos Szénássy Zoltán megállapítása, felbe
csülhetetlen értékű forrás, s méltó lenne egy 
újabb kiadásra. Egy év történetét mondja el 
1848 októberétől 1849 októberéig, a vár fel
adásáig, rengeteg iratot és más fontos adalékot 
is közölve. 

Komárom Olymposának többi lakója és 
vendége már nem került ily közvetlen kapcso
latba Marssal. Takáts Sándor könyveinek lap
jain új életre keltek a XVI—XVII . század 
komáromi daliái, s a vár hadi dicsőségének 
emléke fel-feltűnik Alapy Gyula és Baranyai 
József munkáiban is. De ők már egy kevesebb 
hadi s több politikai megpróbáltatással teli 
korszak megélői voltak. 

Érdemes megvizsgálni a bemutatot t irodal
márok komáromi utóéletét is. Elég elszomorító 
a kép. Az életrajzokból megtudhatjuk, hogy 
Péczeli József, Jókai Mór és Beöthy László em
léktábláit 1945 után levették, s jelenleg a ko
máromi református egyház ill. a CSEMADOK 
őrzi őket. Szinnyei Józsefnek még egy utcája 
sincs Komáromban. Alapy Gyula és Baranyai 
József sorsa pedig még mostohábbnak mond
ható. Hiszen az ő munkásságuk elé már az 1918 
és 1945 utáni változások gördítettek súlyos 
akadályokat. 
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Népszerűsítő jellegű kiadványról lévén szó, 
csak sajnálni lehet, hogy a könyvnek nincs 
jegyzetanyaga. Jóllehet a szerző általában 
közismert munkákból idéz, mégis, a kevésbé 
tájékozott olvasó számára érdemes lett volna 
néhány oldalnyi jegyzetet csatolni a kötethez. 
Néhány kisebb tévedést is találhatunk az élet
rajzokban. Tóth Lőrinc nem volt tagja az 
Országos Honvédelmi Bizottmánynak. Az 
1849-es komáromi kormánybiztos neve nem 
Űjházy Miklós, hanem Újházy László. 

A könyvet jól összeválogatott illusztrációs 
anyag teszi még színesebbé. 

összegezésként elmondható: az életrajzok 
— a terjedelmi kereteken belül — a lehetséges 
teljességre törve foglalják össze az egyes sze
mélyiségek életútját és munkásságát, vagy, ha 
ez nem lehetséges, mint Jókai és Móricz eseté
ben, komáromi kapcsolataikat Szénássy Zoltán 
könyvét a magyar irodalom- és művelődéstörté
net iránt érdeklődő olvasó nyugodtan veheti 
kezébe. E mű érdemes rá. 

Hermann Róbert 

H E R B E R T STEINER 

FORRADALOM AUSZTRIÁBAN — MARX BÉCSBEN 

A negyvennyolcas bécsi munkásmozgalom a forradalom és a restauráció között 

(Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. 205 o.) 

A magyar hadtörténetírásban egy mindeddig 
fájdalmasan hiányolt területen jelent meg a szé
lesebb olvasóközönségnek szánt, tudományos 
alapkutatásokra épített , monografikus feldol
gozás. Az osztályharc fegyveres megvívásának 
mezejére kalauzolja el magyar olvasóit Herbert 
Steiner, a neves osztrák kommunista történész, 
mégpedig a bécsi proletariátusnak az osztrák 
polgári forradalom idején vívott harcát eleve
níti meg meggyőző erővel. 

Olyannyira járatlan területre vezeti el olva
sóit a szerző, hogy a magyar kiadást gondozó 
Gondolat Kiadó szükségesnek vélte közölni 
Spira György bevezető tanulmányát „A ma
gyar negyvennyolc bécsi támogatói — közei
nézetben" címmel. Emellett az eredetileg 1978-
ban a bécsi Europaverlag-nál megjelent műnek 
keretet adó két tanulmány magyar nyelvű 
közlése is indokolt maradt. Wolfgang Hausler 
„A feltételek"címmel az osztrák 1848-hoz veze
tő u t a t villantotta fel, „A szeptemberi válság
tól októberig" címmel pedig az osztrák 1848 
elbukására tekintett ki. 

E keretben érvényesül igazán Herbert Stei
ner úttörő vállalkozása, aki azt vizsgálja, 
hogy az ideológiai, politikai és szervezeti cél
kitűzéseit a polgári forradalom teremtette lehe
tőségek között megvalósítani igyekvő, ám az 
e forradalom vezető erőivel szükségszerűen 
szembekerülő és vereséget szenvedő bécsi pro
letariátus egyáltalán milyen történelmi szere
pet játszhatott 1848-ban. 

A mű címe valóságosan és átvi t t értelemben 
is értendő. A huszonnégy apró fejezetre tagolt 
elemzés középpontjában egyrészt Karl Marx 
tényleges bécsi tartózkodása, másrészt azonban 
a Kar l Marx által megfogalmazott tudományos 

kommunista nézeteknek a korai bécsi munkás
mozgalomban való érvényesülése áll. 

A szerző világosan bemutatja, hogy a kül
földi eszméktől elzárt bécsi proletariátus a pol
gári forradalom kirobbanásakor kezdetben 
primitív antikapitalista tiltakozásként gép
rombolással, az állami hivatalok feldúlásával 
csatlakozott. Később is elsődlegesen a demok
rácia, a szocializmus eszméi irányították a 
szerveződő bécsi munkásmozgalmat, ezzel pe
dig óhatatlanul újra szembekerült, nemcsak 
politikai területen, hanem fegyveres harcban is 
és nemcsak a hatalmi pozíciókat vesztett an
cien régime képviselőivel, hanem immár a ha
talomból való részesedésükkel megelégedő pol
gári liberálisokkal is. 

Herbert Steiner visszatérően elemzi a Köz
biztonsági Választmány munkáspolitikáját, 
amely kezdetben engedett a munkások köve
teléseinek és harci sikereinek, később azonban 
a bércsökkentésekkel kiprovokálta a munkások 
utcai megmozdulásait, a fegyveres erő kive-
zénylésével pedig, sorozatos és egyre erősödő 
megmozdulásokon át , eljuttatta Bécset 1848. 
augusztus 23. véres eseményeihez. Ma még 
egyáltalán nem közismert módon a jogaiért 
aznap ismét békés tüntetést szervező mintegy 
ezer munkásra rátámadt a Közbiztonsági ő r 
ség és a Nemzetőrség. A közben háromezer főre 
szaporodott munkástömeg a kezdetben csupán 
jelképesen kézben ta r to t t munkaeszközökkel 
védekezett, amíg lehetett, a túlerő ellen. A szer
ző megrendítő, részletes beszámolót állított 
össze a korabeli források teljes körű bevonásá
val az egyenlőtlen és kétségbeesett, kimenetelét 
tekintve nem kétséges összecsapásról. A végre
hajtó hatalom fegyveres erőinek szuronyroha-
mai és célzott lövései, sőt ágyútüze valóságos 
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