
Gaal figyelme a népmeséken kívül a közmondásokra is kiterjedt. Hat nyelven megjelent gyűjteménye 
nemcsak nagy nyelvismeretéről tanúskodik, hanem azt is bizonyítja, hogy mennyire érdekelték a nép 
szellemi termékeiben rejlő értékek. A gyűjtemény mintegy 2000 latin közmondást tartalmaz, utána 
következnek a többiek, az angol, olasz, francia, német. Legkevesebb benne a magyar, mindössze 782. 

Az irodalom iránt érzett vonzalma nyomán, a húszas évektől kezdve, egymás után jelentek meg részben 
magyar vonatkozású eredeti művei, versei, német nyelven. Jogos a kérdés, hogy mindezeket miért nem 
anyanyelvén írta. Ezt egyedül az akkori viszonyok indokolják. Amikor Kismartonba került, néhány évig 
még magyar földön élt ugyan, de környezete teljesen idegen nyelvű, sőt idegen érzelmű volt. Az 
Esterházyak udvarából éppen úgy hiányzott a magyar nyelv, mint a többi magyar főúréból, 
legnagyobbrészt. Altalános jelenség volt, hogy az arisztokrácia németül vagy franciául beszélt és nem 
magyarul. 

De nem voltak sokkal különb viszonyok a polgári osztály körében sem, amely sokáig ugyancsak idegen 
hatás alatt állott, minden szellemi termékét idegen, legnagyobb részt osztrák területről kapta. S ha a 
polgárságot a hazai viszonyokkal, a magyar irodalom alkotásaival akarták megismertetni, nem lehetett 
nélkülözni a német nyelvet. 

Ha bent az országban ilyenek voltak a viszonyok, nem lehet csodálkozni, hogy Gaal, amikor teljesen 
német környezetbe került, majdnem elfelejtette anyanyelvét. Bármennyire is fájlaljuk a veszteséget, amely 
irodalmunkat elszakadásával érte, mégis hálásnak kell lennünk azon törekvéseiért, amellyel igyekezett 
fordításai által a német nyelvterületen élőket a magyar szellemi termékekkel megismertetni. Ezzel 
szolgálta legjobban a külföld előtt nemzete jóhírét. Célja az volt, hogy Magyarországot, melynek szellemi 
életéről majdnem semmit sem tudtak az ország határain túl, a külföld előtt az eddiginél kedvezőbb 
színben tüntesse fel. E munkásságát Kisfaludy Sándor Tátikájával indította el, majd Kisfaludy Károly 
darabjai következtek: a Tatárok, Ilka, Stibor stb. darabjait fordította le verses formában, bevezetőjében a 
magyar színészet történetéről szóló ismertetéssel. Gaal György tehát missziót teljesített az újabb magyar 
irodalom termékeinek németre való fordításával. 

Minden munkássága mellett azonban a legjelentősebb az az úttörő munka, amit a magyar népmesék 
gyűjtése és kiadása terén végzett. Méltó arra, hogy az utókor megemlékezzék róla születésének kétszázadik 
évfordulóján. 

Vörösmarty Géza 

Száz éve alakult 
a Mosonymegyei Történelmi 
és Régészeti Egylet 

1882 nyarán Moson megye valamennyi településén plakát hirdette: a Mosonymegyei Történeti és 
Régészeti Egylet szeptember 2-án tartja alakuló közgyűlését a megyeszékhelyen, Magyaróváron. Az 
alapítás gondolata és a szervezés munkája Ivánfi Ede piarista tanár nevéhez fűződik. A példaképéül Rómer 
Florist, a magyar régészet és muzeológia megteremtőjét választó Ivánfi tanári pályájának korábbi 
állomásain, Veszprémben és Sátoraljaújhelyen már megkísérelte múzeumegyesület létrehívását. Rómer 
szellemi indíttatásában fogalmazta meg a Mosonymegyei Történelmi és Régészeti Egylet megalakulásának 
szükségességét a megyei Törvényhatósági Bizottsághoz benyújtott felterjesztésében: „Hazánk összes 
megyéi között Moson megye egyike azoknak, melyek múltjukból legkevesebb történelmi emlékkel bírnak 
és a legkevesebb adatot képesek felmutatni, mely múltakbani helyzetről felvilágosítást nyújtani képes 
lenne, levéltára csakis az aligmúlt kor eseményeiről tanúskodik, a történelmére vonatkozó tények pedig 
csak szórványosan érintvék hazánk történetében." A széleskörű előkészítés hatására már augusztusban 
mintegy ötvenen juttatták el belépési nyilatkozatukat a szervező bizottsághoz. Az érdeklődést bizonyára 
magyarázza az is, hogy a megyében az 1850-es évektől több gyűjtemény jött létre. Báró Sina Simon 
mosonszentmiklósi cukorgyáros a község határában folytatot t régészeti feltárásainak leleteiből „uradalmi 
múzeumot" hozott létre. Modrovich János földbirtokos Rajkán római őrtornyokat tárt fel és térképezett, 
valamint felmérte a megye műemlékeit. Magyaróvárott a piarista gimnáziumnak volt jelentős gyűjtemé-
nye, amely - kiegészítve Ivánfi Ede saját gyűjteményével - a Történelmi és Régészeti Egylet 
régiségtárának alapját adta. 
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Az egylet alakulóülésén a kedvező' szellemi háttér, az alapos előkészítés és a megelőző élénk érdeklődés 
ellenére csak heten jelentek meg. A résztvevők, a szervezők közül Ivánfi mellett dr. Só'tér Ágost ügyvéd és 
Deininger Imre akadémiai tanár nevét emelhetjük ki, akik a megye s Magyaróvár értelmiségének jellegzetes 
rétegeit képviselték. A közgyűlésen megvitatták az egylet alapszabály-tervezetét, melynek legfontosabb 
pontja a célkitűzések meghatározása volt: „A megyében létező őskori, ókori és középkori műrégiségek 
gyűjtése, vásárlása és becserélése, ásatások eszközlése és a leleteknek egy Magyaróvárott felállítandó 
régiségtárbani összpontosítása, a régészet iránti érdeklődésnek felolvasások általi ébresztése és fejlesztése." 
Egyben kimondták, hogy az egylet gyűjteménye közgyűjtemény, Moson megye tulajdona. Elnökké dr. 
Só'tér Ágostot kérték fel, aki legyőzve az „emberereklyék" iránti viszolygását, elvállalta a tisztséget. 
Kezdetben az egylet működéséhez szükséges anyagi alap megteremtésére törekedett a tagsági rendszer 
kiépítésével. Az örökös alapító tagok 100 Ft, az alapító tagok 50 Ft fizetésével járultak hozzá a 
fenntartási költségekhez, a rendes tagok pedig évi 3 Ft tagdíjat fizettek. Az elnök megnyerte az egylet 
tevékenységének támogatására a megye művelt nagybirtokosait. Belépett az egyletbe Magyaróvár és 
Moson nagyközség, majd a megye mind több helysége, méltányolva a „nemes és hazafias célt". 1894-ben 
már 21 tiszteletbeli, örökös és alapító, valamint 162 rendes tagja volt az egyletnek. Ez évben kezdte el 
ásatásait dr. Sőtér Ágost. Nemesvölgyön avar, Bezenye-Papréten pedig longobárd sírokat tárt fel. Az 
1885-ben megrendezett országos régészeti kongresszuson számolt be a nemesvölgyi ásatásokról, a 
bezenye-papréti leletek pedig a két legértékesebb lelet, a runás ezüstfibulák publikálása révén lettek 
ismertek a szakemberek körében Magyarországon, sőt külföldön is. Mosonszolnokon, Levélen, Illmitzben, 
Bruck-Ojfalun végzett még római és népvándorlás kori ásatásokat. Haláláig (1905. január 2.) több, mint 
ezer sírt tárt fel az egyleti tagok támogatásával. Ásatási eredményeit folyamatosan közölte az Archeológiai 
Értesítőben. Jelentéseit az egylet millenniumi évkönyvében tette közzé. Az 1898-ban megjelent mű 
ásatási útmutatót tartalmaz: Gyakorlati útbaigazítás régi sírmezők tudományos felkutatására címmel. Az 
amatőr régész Sőtér írása nagyfokú precizitásról tanúskodik és óriási lelkesedés, ügyszeretet árad belőle. 
Tanulmánya tudománytörténeti kuriózum. Só'tér, hogy a régészeti tevékenységét még alaposabban 
folytathassa, 1899. júliusában Budapesten elvégezte az archeológiai szaktanfolyamot, ahol restaurálást is 
tanult. Magyaróvárott laboratóriumot, restaurátorműhelyt akart felállítani, de az helyhiány miatt nem 
valósulhatott meg. fgy a sírokból vett mintaanyagokat a városban működő Vegykísérleti Állomáson 
vizsgáltatta meg. Több mint két évtizedes munkássága során csaknem 7 ezer darabos régészeti és 
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numizmatikai gyűjteményt hozott létre, publikációival szakmai megbecsülést szerzett és ismertté tette a 
Mosonymegyei Történelmi és Régészeti Egyletet. 

Az egyletet létre hívó, kezdeményező' Ivánfi Ede az alelnöki teendőket látta el. Maga is részt vett a 
régészeti ásatásokon. A régészet becse, fejlődése és alkalmazása Mosony vármegyében címmel összefoglaló 
tanulmányt írt és a történeti, régészeti adatok összevetésével értekezése jelent meg a megye avar kori 
népességéről. (Vannak-e Mosonymegyében nyomai az avaroknak? ) A főként helytörténeti érdeklődésű 
Ivánfi az egylet és a megye törvényhatóságának megbízására három kötetben - 16 évi kutatómunkával -
megírta Mosonymegye monograph iáját. A millenniumra készült el művével, amely a megyei monográfiák 
sorában jelent volna meg. Kiadása anyagi gondok miatt maradt el és a kutatók számára ma is csak 
kéziratban hozzáférhető. Ivánfi nem csüggedt el, bízott a megjelentetésben. Haláláig, 1900-ig dolgozott 
tovább élete f ő művén. 

Az egylet gyűjteménye az ásatásokkal és adományozásokkal egyre gyarapodott. A nagyközönség első 
ízben 1887-ben láthatta a régiségtár egy részét a vármegyeházán nyílt kiállításon. Az egylet ismertetter-
jesztő szándékait bizonyítja, hogy belépődíjat nem kértek, a kiállításon elhelyezett persely az önkéntes 
adományokat gyűjtöt te . A múzeum önálló épületének emelése, felépítése az egylet állandó tervei között 
szerepelt. 1904-ben közgyűlésen így foglaltak állást: „Tekintve, hogy a megyei múzeum külföldi 
szakemberei által is ismerten nemcsak nagy tudományos, hanem tetemes anyagi értéket is képvisel . . . 
nemcsak az egylet, hanem a vármegyei közönség feladatává is vált, hogy a megyei múzeum tárgyainak 
szakszerű és méltó elhelyezéséről gondoskodjék. Ezen feladat csak úgy oldható meg, hogy egy megyei 
múzeum építtessék . . . " A megye még ebben az évben határozatot hozott a múzeum felépítéséről. A 
tervezéssel Höhnel Béla helyi építészt bízták meg, aki öt tervvázlatot készített el. Közülük a legérdekesebb 
stílusát illetően a lébényi templom román kori építészeti elemeivel díszített szentélyhatású múzeum terve. 
1910-ben kezdődött el az építkezés, és 1912. október 1-én fejeződött be. A klasszicizáló, oszlopcsarnokos 
épületben az első állandó kiállítást Bella Lajos régész rendezte, és leltározta az egylet gyűjteményét. 1913. 
október végén nyitották meg a múzeumot, amelyben 8178 db régészeti, 73 db szépművészeti, 50 db nép-
rajzi tárgyat és könyvtárában 2452 db könyvet helyeztek el. 

Az egylet az első világháború évei alatt szüneteltette működését. Az 1920 áprilisában tartott 
közgyűlésen elhatározták a kiállítás újjárendezését. A munkát dr. Dornyay Béla főgimnáziumi tanár, 
régész végezte el. A világháborút követően Moson megye elveszítette önállóságát, az egylet gyűj tőköre 
lényegesen kisebb lett. Ezért felmerült a gondolat: meg kell szüntetni a magyaróvári múzeumot, anyagát a 
Győrött létesítendő „kultúrpalotába" és múzeumba kell áttelepíteni. A Történelmi és Régészeti Egylet a 
tervet természetesen visszautasította, bár a múzeum fejlesztésére nem számíthatott, anyagi támogatást sem 
az államtól, sem a megyétől nem kapott . Gyűjteménye ajándékozásokkal bővült és a tagdíjak összege a 
magyaróvári várbeli, valamint a Lébény-Barátföld-pusztai ásatások végzését is lehetővé tette. 1930-tól az 
egylet a Mosonvármegyei Múzeumegyesület nevet használta. „Ismertetterjesztő népművelési előadássoro-
zatokat" szerveztek ingyenesen, főként helytörténeti témákból. Pl. Magyaróvár és környéke a római 
korban, A mosoni vár története az Árpádok alatt, Lenau magyaróvári gazdászkorszaka, A szabadságharc és 
Mosonvármegye, A rajkai járás községeinek története stb. Az egyesület a megváltozott, a működéséhez 
nem kedvező feltételek között így alakított ki új tevékenységi területet és került kapcsolatba mind 
szélesebb tömegekkel. 

A II. világháborúban a Mosonvármegyei Múzeumegyesület gyűjteménye a régészeti leletek kivételével 
- súlyos károkat szenvedett. A gyűjtemény jelentős része megsemmisült, az épület megrongálódott. Az 
egyesület működése a háború idején formálissá vált. 1949-ben államosították a múzeumot, és 
megszüntették a múzeumegyesületet. 1950-től a múzeum Hansági Múzeum néven folytatta tevékenységét, 
amely az elődök, a 67 éven át működő egylet önzetlen munkáján s az általuk létrehozott gazdag 
gyűjteményen alapul. 

A centenárium évében, 1982. március 25-én megalakult a Mosonmagyaróvári Múzeumbarátok Egylete. 
A városi tanács dísztermében mintegy 40 lokálpatrióta gyűlt össze megemlékezni a 100 évvel korábbi 
alapítású egylet példamutató, páratlan értékeket teremtő munkájáról, és létrehívni a szellemi örökségükön 
alapuló új szervezetet. Elnökké dr. Márton Géza egyetemi tanárt, titkárrá Laszkarátyné Ács Anna 
muzeológust választották. Az egylet május 2-án a HNF városi-járási bizottságával közös szervezésű 
hangversennyel vált ismertté. A mozgássérültek javára rendezett műsorban a Jánossomorjai Pedagógus és 
ÁFÉSZ Vegyeskar valamint a Győri ütőegyüttes szerepelt nagy közönségsikerrel. A nyári programok 
sorában előadást hallgattak meg a tagok Velence zenei életéről, kiállítást rendezett a múzeum 
Zemplenszky Gyula fazekas, egyleti tag munkáiból. Szeptember 2-án megkoszorúzták Deininger Imre 
akadémiai tanár domborművét a magyaróvári vár belső udvarán majd a helyi temetőben babérkoszorút 
helyeztek el dr. Sőtér Ágost és Ivánfi Ede sírján. A Mosonymegyei Történelmi és Régészeti Egylet alakuló 
közgyűlésének 100. évfordulóján az egylet tevékenységét bemutató dokumentumkiállítás nyílt a Hanság 
Múzeumban. A megnyitó után Makkos Antalné, Mosonmagyaróvár város elnöke felavatta a múzeum 
homlokzatán elhelyezett emléktáblát. Az emléktábla-avatást követően a Mosonmagyaróvári Múzeumbará-
tok Egylete ünnepélyes közgyűlésen emlékezett meg az alapítók életútjáról, munkásságáról a Hansági 
Múzeum Könyvtárában, az elődök tevékenysége folytatásának ígéretével. 

Laszkarátyné Ács Anna 

23 


