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Szikossy Ferenc: 

Gondolatok egy történelmi 
emlékhely-kataszterről 

Minden népnek őriznie kell emlékezetében azokat a történelmi eseményeket, amelyek 
életét formálták, és őriznie kell azoknak a helyeknek az emlékét is, ahol ezek az események 
lezajlottak. 

Tör ténelmünk tárgyi és dokumentumemlékeinek őrzőhelyei a közgyűj temények: a 
múzeumok , a levéltárak és a könyvtárak. Ezek teszik lehetővé a tudományos forráskutatást. 

Vannak azonban a történelemnek más emlékei is, amelyekről nem szabad megfeledkez-
nünk. Ilyenek például a történelmi emlékhelyek, ahol az események megtörténtek, vagy jeles 
személyiségek, alkotók születtek, dolgoztak, éltek, illetve nyugosszák örök álmukat. 

Ezekre a történelmi emlékhelyekre nosszú időn át nemigen figyeltünk oda. Az érthetetlen 
érdektelenségnek, a városmagvak, a városközpontok, ae a külterületek átépítésének is, 
számtalan emlékhely esett visszavonhatatlanul áldozatául. Sok esetben még műemléki 
voltuk sem tudta megmenteni ezeket a helyeket. Épületek, szobrok, emléktáblák, sírok — 
egész temetők — tűntek el örökre. 

Történelmi múltunk jelentős helyszínei feltárásának, a haladó hagyományok ilyen jellegű 
emlékei ápolásának igénye nem véletlenül a múzeumokból és a műemlékekkel foglalkozó 
intézményekből indult ki, hiszen ezen intézmények eszköztárában a vizualitás és a 
történelem összekapcsolása, egysége, hagyományosan elsődleges szempont. 

A Magyar Munkásmozgalmi Muzeum, amelynek a magyar nép története 1849-től nap-
jainkig terjedő korszakának a kutatása, emlékeinek a gyűjtése a feladatköre, felismerte az 
emléknely-kutatás fontosságát és jelentőségét. Ráérezve a közérdeklődésnek ilyen irányba 
való fordulására, 1979-ben megkezdte azt a munkát, amellyel a XIX. és XX. századi jelölt 
történelmi emlékhelyeink országos kataszterét kívánta megalapozni. 

A munka megindulása előtt tisztázta a múzeum azt, nogy mely történelmi korszakra 
vonatkozóan kívánja kiterjeszteni az emlékhelyek adatainak gyűjtését, valamint azt, mit is 
ért a jelölt történeti emlékhelyek fogalmán. E fogalom meghatározásánál némi zavart 
okozot t az, hogy számos olyan emléktáblát, illetve emlékművet vagy szobrot találtunk olyan 
helyeken, utcákon, tereken, épületekben, ahol a névadó személy soha meg sem fordult, 
hanem csak az intézmény vette fel a nevét, vagy róla keresztelték el az utcát, teret. így nem 
kötődik például Bajcsy-Zsilinszky Endre személyéhez történelmi emlékhelyként a róla 
elnevezett út elején lévő nagy emléktábla, vagy az ehhez közel elhelyezett szobra sem, 
miközben számtalan olyan helyszín is ismert, ahol szobrának elhelyezése történelmileg is 
indokolt lett volna. A munka során megállapíthattuk, hogy rengeteg ilyen dezinformáló 
emléktáblával, szoborral találkozhatunk. Úgy határoztunk, hogy a kutatásokat az 1832— 
1962 közötti korszakon belül végezzük el. E kronológiai határt nemcsak azért választottuk, 
mert ez többé-kevésbé egybeesett múzeumunk tevékenységi periódusával, hanem mert itt 
volt a legtöbb fehér folt , és itt volt a legtöbb gond is. A legújabb kori emlékhelyeket még 
alig-alig tekintették tényleg emlékhelynek, és megítélésük is meglehetősen egyoldalú volt. 

A munka előkészítése során döbbentünk rá, hogy országosan semmiféle áttekintéssel sem 
rendelkezünk az új- és a legújabb kori történelmi emlékhelyekről. N e m volt egyetlen egy 
gyűj temény, kiadvány sem, amely akár a legegyszerűbb kérdésekre pontos választ adott 
volna. 

A kutatások megindulásakor egy szakmai bizotttság alakult, amelyben a Művelődési 
Minisztérium, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala, a Hazafias Népf ron t Országos Tanácsa, 
az MSZMP KB Párttörténeti Intézete, a Partizán Szövetség, az Országos Műemléki 
Felügyelőség, a Képzőművészeti Igazgatóság, a Hadtör ténet i Múzeum és a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeum munkatársai vettek részt. A kataszter összeállítására, a munka 
szervezésére dr. Illés Lászlóné, a múzeum osztályvezetője kapott megbízást. 
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Az egész országra kiterjedő munka, természetesen csak széles társadalmi kapcsolatokra 
épülve valósulhatott meg. A munkában részt vettek a megyei pártbizottságok, a tanácsok, a 
Hazafias Népfront megyei titkárságai, a KISZ, az iskolák, a helytörténeti és honismereti 
bizottságok és szakkörök, valamint a megyei közgyűjtemények munkatársai. 

Az egész országot átfogó kuta tómunka eredményeként 1985-re mintegy kilencezer hazai 

Íelölt emlékhely adatait sikerült összegyűjtenünk. Ebből négyezerkétszázról fénykép is 
készült. Ez az anyag most már topográfiailag, tematikusan és kronologikusan is kutatható. E 

rendszert egy személyi katalógus is kiegészíti. 
Munkánkat természetesen tovább folytat juk, a katasztert tovább építjük, az új létesítmé-

nyek adatai beépülnek a törzsanyagba, s a gyűjtés jelenleg is naprakész. A kutatást és az 
adatgyűjtést csak egy vonatkozásban zárta le múzeumunk. Magyarország felszabadulásának 
40. évfordulójára az emlékhelykutatás keretében elkészült a Magyarországon található 
szovjet hősi emlékművek és temetők külön katasztere. A több száz oldalas, orosz nyelvre 
lefordított emlékhelygyűjteményt a moszkvai magyar napok keretében adta át a Művelődési 
Minisztérium képviselője a szovjet Kulturális Minisztériumnak. A nyilvántartáshoz több 
mint 10 000 felvétel is készült, s ezek a fényképek ma a moszkvai Központ i Forradalmi 
Múzeum gyűjteményében találhatók. 

Az országos emlékhelykataszter továbbépítésére 1986 óta sajnos sem a Tudományszerve-
zési és Informatikai Intézettől, sem a minisztériumtól nem kapunk további központi 
pénzügyi támogatást, miközben e témához viszonyítottan kisebb jelentőségű kataszterek, 
jegyzékek, katalógusok továbbra is élvezik azt. Múzeumunk azonban átérezve a feladat 
jelentőségét, tovább folytatja a kutatást. Annak ellenére, hogy pénzügyi lehetőségeink 
meglehetősen szűkösek, a társadalmi összefogásra alapozva nemcsak folytat juk, hanem 
bővítettük is a kutatások körét. 

A fejlesztés további irányait most, hoey a jelölt emlékhelyek katasztere már együtt áll, 
könnyű volt meghatározni. Fel kell deríteni és össze kell gyűjteni a még jelöletlen 
emlékhelyeket is. A két kataszter egvmás mellé állítása rendkívül értékes, figyelemre méltó 
következtetések levonására ad majd lehetőséget. 

Ki kell terjesztenünk a kutatott emlékhelyek témakörét a tudománvos, a művészeti és az 
irodalmi élet irányába, illetve kapcsolatot kell teremtenünk az e témákban fo lyó kutatások-
kal. Ügy érezzük, térben és időben is ki kell szélesíteni munkánkat . 

Bővítettük is a kutatás körét, tevékenységünket kiterjesztettük az ország határain kívül 
található magyar vonatkozású emlékhelyekre is. Elsősorban Szlovákia, Románia, Ausztria, 
Franciaország és Belgium magyar emlékhelyeinek kutatását vettük tervbe. Mivel személyes 
helyszíni kutatásokra aligha nyílik mód, így a sajtó és egyéb tudományos és népszerűsítő 
publikációk közleményeinek feldolgozását kezdtük meg. 

Szovjet vonatkozásban a már említett hősi emlékművek és temetők kataszteréért cserébe 
partnereinktől a polgárháború éveiben elesett magyar internacionalisták sírjainak, temetőik-
nek jegyzékét várjuk. 

Jugoszláviában azonban megvalósíthatók voltak a helyszíni kutatások is. A Magyar—Ju-
goszláv Történelmi Emlékeket Védő Szakértői Bizottság kulturális munkaterve lehetővé 
tette a kölcsönös kutatásokat Magyarországon, illetve Jugoszlávia területén. S ezen a téren 
jelentős eredményeket ért el a múzeum. A munkaprogram 1989-ben zárul, s a közös 
eredményeket kiadványban jelenteti meg a magyar és a jugoszláv fél. Addig is folyamatosan 
történik a Jugoszláviában található magyar és a Magyarországon található jugoszláv 
vonatkozású történelmi emlékhelyeken elhelyezendő emléktáblákra vonatkozó javaslatok 
kidolgozása. Összeállí tottuk és átadtuk a jugoszláv bizottságnak az ország területén 
található I. világháborús és II. világháborús vonatkozású emlékhelyek jegyzékét. 

N e m egy emlékhelyen már felállításra került az emléktábla is. E munka során készült 
1987-ben emléktábla a szegedi bör tönben raboskodott jugoszláv partizánok emlékének 
megörökítésére, de így született meg Belgrádban a vár területén az az emlékmű, amely 
Hunyad i Jánosnak állít emléket. És itt jutot tunk el ahhoz a ponthoz, hogy munkánkat a 
továbbiakban az időben is ki kell terjesztenünk, hiszen történelmünk nemcsak a XIX. és a 
XX. században zajlott. Ez irányú munkánkban nagy segítségünkre van, és máris rendelke-
zésre áll Magyarország műemléki topográfiája, és kiegészíthetik majd ezt a régészeti és az 
irodalmi topográfia munkálatai is. A munkákat egy mederbe kell terelni, össze kell fognunk 
a régészekkel, a műemléki területen dolgozókkal, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeumban e 
témán munkálkodó kollégákkal is. 
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Kell egy, az egész történetünket átfogó kataszter. Szinte nincs hét, hogy ne merülne fel 
egy-egy emléktábla, emlékmű létrehozásának a gondolata, de mindig problémát okoz , hogy 
hol legyen ez felállítva, milyen gondolathoz, helyhez kö tődjön . E problémákat nagyban 
segítene megoldani egy ilyen országos kataszter, amely a jelöletlen emlékhelyeket is 
tartalmazná. 

Nemzet tuda tunkba elválaszthatatlanul beépül történeti emlékhelyeink ismerete, becsülé-
se, gondozása — de elfeledése is. A történelem iránti fokozo t t érdeklődés — amelyben 
sokféle motívum játszik szerepet — számunkra, a honismereti mozgalom aktivistái és 
résztvevői számára is, ha jól megértjük és jól végezzük munkánkat , kiemelkedő lehetőség, 
amellyel élnünk kell. Hiszen a történeti emlékhelyek „birtokbavételével" nagyban kiterjeszt-
hetjük, szélesíthetjük nemzeti azonosságtudatunkat. 

Erre azért is szükségünk van, mert fejlődésünk jelen szakaszában történeti múl tunk reális 
számbavétele, a közgondolkodásba való beépítése, egyik lényeges eleme a nevelésnek. 

Ennek a most már tematikailag, valamint térben és időben kibővített emlékhelykataszter-
nek az elkészítésére jó alkalmat, lehetőséget ad az 1995-ös és az 1996-os esztendő, hiszen 
akkor fogunk emlékezni felszabadulásunk ötvenedik, valamint a honfoglalás ezeregyszáza-
dik évfordulójára, és ezek előtt az ünnepi évfordulók előtt minden bizonnyal csak fokozódni 
fog az emlékhelyek iránti érdeklődés. 

Esztergomi káptalan címere (Móser Zoltán felvétele) 

5 



éV/FORDULÓK ~~ 

„. . . bizton nézzen előre szemünk" 
Kisfaludy Károly 
(1788—1830) 

Kétszáz esztendővel ezelőtt, a felvilágosodás századának végén, a Győr megyei Tét egyik 
nemesi udvarházában megszületett Kisfaludy Károly. A reformkorban, még elég fiatalon, ő 
veszi majd át az agg széphalmi mestertől az irodalmi vezérség marsallbotját. 

Kazinczy — ahogy Petőfi megfogalmazta — fél századig tartotta vállán, mint Atlasz az 
eget, a nemzetiségnek ügyét. Tudjuk , több mint húszkötetnyi levelezése tanúskodik semmi 
áldozattól vissza nem riadó, buzdító, mércét és mintát adó, újí tó tevékenységéről. Kisfaludy 
Károly irodalmi almanachjának, az Aurórának hatására Széphalom után a nagyvárossá 
fejlődés útján haladó Pest lett az irodalmi élet központ ja . Az általa haláláig szerkesztett 
(1821—1830), és azután is folytatódó tizenhat kötet olyan jeles költők, írók és irodalmárok 
közös alkotóműhelye, Arany szavával: kirepítő fészke lett, mint Bajza József, Toldy Ferenc, 
Vörösmarty Mihály és Czuczor Gergely. Kisfaludyt irodalmi köztudatunk főként mint új 
műfa jok meghonosítóját tartja számon. Valóban, több műfajban alkotott kiválót, de 
jelentősége ennél sokkal nagyobb. N e m véletlen, hogy Jókai Mór Mégis mozog a föld című 
regényének hősét éppen Kisfaludy Károly és Katona József alakjáról mintázta. Kisfaludy 
addig példátlan sikerű színdarabjaival közönséget, színházi kultúrát teremtett . Tudjuk 
ugyan, hogy korai drámaírói tevékenységét Katona József szigorúan megbírálta, de azt is 
tud juk , hogy maga a köl tő is világosan látta küldetését, a kor nagy feladatának, az elmélyült 
hazafiságnak ébresztését, szolgálatát. Hiszen epigrammájában önmaga is szigorú, önkritikus 
ítéletet mondot t Tatárok Magyarországon című, külsőséges eszközŐKkel ható első drámájá-
ról: 

Sok hazapuffogatás, ok semmi, de szörnyű magyarság, 
Bundás indulatok: óh be tatári müv ez! 
G y ő z a magyar, s tapsra ez ott fenn elég. 

A honismereti mozgalom munkásainak és barátainak azt is illik számon tartani, hogy 
Kisfaludy Károly az Arany és Petőfi által diadalra vitt nemzeti klasszicizmust megelőző 
irodalmi népiességnek is egyik úttörője volt. Gondol junk a Szülőföldünk szép határa című 
vers mesterien mesterkéletlen, közvetlen hangiára, A bánkódó férj szólásként ma is élő 
„szegény tatár" csattanójára, vagy a falucsúfoíóknak a népéletben elfoglalt szerepét oly 
pompásan megelevenítő Mit csinál a gólya? című karcolatára. Kisfaludy a néprajz tudomány-
nyal egyidős gyűj tőmozgalomból is kivette részét. Gaál György Bécsben megjelentetett 
magyar népmesegyűjteményébe három mesét küldött be. 

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy irodalmunk egyik elismert erősségének, a 
modern elbeszélés műfajának is ő volt kialakítója a maradi nemesi világot gúnyoló 
novelláival. 

Híres elégiáját, a Mohácsot méltán tartja becsben irodalmi köztudatunk. Nemcsak egy új 
költői műfa j rangos képviselőjeként, hanem kollektív nemzeti tudatunk kifejezőjeként is. E 
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költemény ma is érvényes történelmi szemlélettel idézi emlékezetünkbe múltunk tragikus 
fordulópont já t : 

Haj , s ezt visszavonás okozá mind s durva irigység 
Egységünk törten, törve hanyatla erőnk. 

A sorvasztó lánc így készüle hazánkra; 
Nem! nem az ellenség: ön-f ia vágta sebét. 

A Mohács emellett költészetünk magas esztétikai szintre emelkedésének is példás darabja: 
eredetiségét, érzelmi telítettségét Berzsenyi és Vörösmarty is vállalhatná. 

A Mohács a mának is üzen, újból és újból emlékezetünkbe idézve Széchenyi el nem évülő 
eszméit ' (akárcsak Kölcsey Husz t j a : Hass, alkoss, gyarapíts . . .) 

Él magyar, áll Buda még. 
A múlt csak példa legyen most . 

Égve honért bizton nézzen előre szemünk. 
És te virulj, gyásztér, a béke malasztos ölében . . . 

Győr-Sopron megye és Győr városa a ritka alkalomhoz és a honismereti mozgalomban 
elfoglalt előkelő helyéhez méltó módon emlékezett meg a jubileumról, mind a köl tő 
szülőhelyén, mind Győröt t , ahol egykori iskolája, a megyei könyvtár és úi színház őrzi 
nevét: koszorúzással, szoboravatással, emlékérem készíttetésével, kiállításokkal, bibliográ-
fiával, irodalomtörténeti tanácskozással, ünnepi műsorral , szavalóversennyel, valamint azzal 
is, hogy az ünnepségeket a gyermekszínjátszók bemutatkozásával s a középiskolás korú 
ifjúság hagyományos kulturális seregszemléjével, a Kisfaludy-napokkal is összekapcsolta. A 
Hazafias N é p f r o n t megyei bizottsága szépen illusztrált alkalmi lapot is megjelentetett, 
közreadva ennek két számában Pozsgay Imrének, a Hazafias N é p f r o n t főtitkárának Téten 
elhangzott ünnepi megemlékezését, valamint a költővel foglalkozó más, figyelemre méltó 
megnyilatkozásokat. 

A nagy előd, Kazinczy Ferenc születésének országszerte megünnepelt századik évfordu-
lója annak idején, 1959-ben, a nehéz időkben önmagára talaló nemzet összefogásának 
megnyilatkozása volt. Úgy hisszük, hogy a mostani bicentenárium eseményeiben hasonló 
törekvések csírázása tükröződik. 

Morvay Péter 

(Szabó Béla felvétele) 

1A politikai pályára készülő Széchenyi lapjának szerkesztőjéül Kisfaludyt szemelte ki. A köl tő 
halála miatt ez a terv már nem válhatott valóra. 
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Karacs Ferenc 
és munkássága 

Karacs Ferenc százötven éve, közvetlenül a pesti nagy árvíz után halt meg. A maga építette 
ház, ahol lakott, ellenállt a zúgó árnak, csak a múlt század' végén indult rohamos 
városfejlődésnek esett áldozatul, 1911-ben bontot ták le. Egykori helyére — a valamikor 
Ösz, ma Szentkirályi utca 23. számú házon — emléktábla figyelmeztet: „Itt állott Karacs 
Ferenc rézmetsző háza, ahol Katona József 1811-ben és 1813-ban lakott." A házigazda 
rézmetszetű térképei után országosan ismert, azok, akik házában megfordultak, netán ott is 
laktak, a reformkori Magyarország színe-virága. 

A Szabolcs (ma Hajdú-Bihar) megyei Püspökladányban született 1770. március 22-én, 
Fáy András emlékkönyvében lévő saját kezű bejegyzés szerint. Leánya visszaemlékezései 
alapján, nemes szülőktől, a tyja: Karacs János, anyja Makay Sára. A püspökladányi 
anyakönyv Péter gyermekének tudja az e dátum alatt Dejegyzett fiút, az anya nevét akkor 
még nem jegyezték fel. N e m találjuk nyomát bátyja, János anyakönyvi feljegyzésének sem. 
Az anyakönyvek ebben az időben még sok kívánnivalót hagytak maguk után. O t t 
születtek-e, vagy csak ott laktak, kik voltak a szüleik? Módszeres kutatás talán majd 
pontosabb információhoz juttat bennünket. A község akkor a királyi kamara birtoka, lakói 
taksás viszonyban álltak az uradalommal. A feudális kori összeírások Püspökladányban 
nemes Karacsról nem tudnak, bár a nemesség eltitkolása az uradalmakban előfordult . A 
közeli Földesen viszont a nemességét mindenkor igazolni tudó, jómódú Karacs família élt. 
Karacs Ferenc és családja későbbi fennmaradt levelezése (az Akadémia Kézirattárában), 
továbbá korabeli, nyomtatot t könyveik a nemességet látszanak erősíteni. A család két 
változatban is meglévő rézmetszetű címerképe akár Karacs Ferenc kezétől is származhatott . 

A család a török uralom előtt és alatt a Nagykunságban élt. Neve is kun eredetre utal, 
karacs = feketés. Kunok már a honfoglaló magyarokkal együtt is jöttek, újabb tömegeik a 
tatárjárás után települtek be, kiváltságos kerületeket alkotva. Személyükben az ország 
nemeseivel azonos elbírálás alá estek. Gyárfás István A jászkunok története című munkájá-
ban felbukkan a XII. században egy Karacs nevű szkíta-besenyő vezér. Ez azonban a 
névazonosságon túl, messzemenő következtetésekre nem ad alapot. Csak annyit, hogy a 
magyarság még a török népekkel való régi együttélése során átvett szavai közé e család neve 
is hozzá tartozik. 

A jászkunok közvetlenül a nádor fennhatósága alatt álltak, aki egyúttal jászkun főkapitány 
is, elöljáróik a különböző szintű kapitányok. (Innen eredhet a vőfélyversek kunkapitánya.) 
A török defterekből tudjuk lokalizálni a család első ismert lakóhelyét, 1572-ből Ecseget a 
Nagykunság szélén. Az 1590-es évek török dúlásai futásra kényszerítették a kunokat . A 
Nagysárrét mocsarai között találtak menedéket. Bocskai Szoboszlóra telepített lovaskatonái 
főképp kunok voltak, Karacs is akadt köztük, utódai hajdúnemességgel éltek. A Sárréten a 
bujdosók közül 1609-ben a Kisrábén élő Karacs Péter kap címereslevelet Báthory Gábortól . 
Róla, már Karcagra visszatérve, érdekes történetet találunk Györ f fy István Nagykunsági 
krónikájában. 1649-ben a nagykunok nevében indul Pozsonyba, az országgyűlésen levő 
nádorhoz Karacs Jakab két társával. Az egyre inkább divatba jövő címereslevelekből — a 
nádor jóvoltából — ő is kap egyet III. Ferdinándtól 1654-ben, népes családját is felsorolva 
benne, bár a török uralom alatt gyakorlati jelentősége nem sok lehetett. A vendégként 
Nógrádban működő Heves megye közgyűlésén. Füleken, a következő évben szabályosan 
kihirdették. Az 1675-ös Heves megyei összeírás három nemes családot talál Karcagon. Talán 
ezért is lett 1679-ben comes, nagykunkerületi kapitány Karacs Gábor . 

A századvégi felszabadító háborúkban ismét a futás a nagykunok sorsa. Karacs Ferenc 
Nádudvarról költözik vissza Karcagra a századfordulón, hogy egy ú jabb évtizedes menekü-
lés után 1712-ben Hajdúnánásról kerüljön ismét vissza. Györffynél olvashatjuk, hogy nemes 
Karacs Ferenc főbíróságában épült újiá a karcagi templom. A család karcagi ágát ezután már 
csak a redemptio utáni bácskai kiköltözés érintette. Három testvér: Karacs Pál, István és 
Mihály 1692-től Földesen élt. Karacs Pál Földes kuriális nemes helységbeli hadnagyságához 
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a község nemesi szabadságának megtartása és megerősítése kötődik. Ecsedi István Karacs 
Ferenc térképmetsző élete és működése című kötetében Földesről származtatja Ferenc 
elődeit, elmondva, hogy földesi nemesi előnevüket Püspökladányban is megtartották. Vajon 
honnan vette? A földesi Karacsok 1767-es nemesi bizonyságíevelében az előbbi három 
Karacs testvér utódai között ott találjuk István fiait: Istvánt és Pétert, a leszármazottaik már 
nem éltek Földesen. Ö k költöztek volna Ladányba? 

A XVIII. század nyolcvanas éveiben a két ládányi Karacs fiú a debreceni kollégium diákja. 
Az alsó osztályokat minden valószínűség szerint a püspökladányi partikulában járták. 
Ladánynak nem volt gimnáziumi tagozata, így János Debrecenben, Ferenc pedig a 
kollégiumi bejegyzés szerint Karcagon tanult, mielőtt a kollégium akadémiai tagozatára 
beiratkozott volna. Erre eddig egyetlen életrajzírója sem figyelt fel. Teréz lánya azt írja, hogy 
atyja 11 éves korában lett a kollégium diákja, de az 1787-es bejegyzés másról tanúskodik. 
Szobatársa, Márton József egy, Csokonai Mihály három évvel fiatalabb nála. Később Már ton 
József adta ki Bécsben Csokonai első gyűjteményes kötetét. A Karacs lányok többször 
töltöttek a bécsi egyetem magyar tanára családjánál nosszabb időt. Majd Napóleon hadai elől 
menekülve Bécsből, Mártonék hónapokig laktak Karacs Ferenc pesti házában. Leányaik fél 
évszázad múltán is jó barátságban éltek. Karacs Ferenc kedvenc kollégiumi tárgyai a mértan, 
földirat, természettan és a rajzolás. Kiváló tehetsége volt a nyelvekhez. A latin az előadás 
nyelve, de a görög és zsidó nyelv is erőssége. Később Pesten, egy tudós rabbi barátja 
gyönyörködöt t ékesszólásában. A kollégiumból legációra jártak, egy alkalommal az öreg 
Wesselényihez kerültek Zsíbóra. 

Már debreceni tanuló korában rajzolt térképeket, és a rézbe vésést is ott kezdte meg. A 
főiskola végeztével három évig Margitán lett akadémikus rektor. 1793-tól Pesten folytat 
mérnöki tanulmányokat , az egyetemen Dugonics is tanár, akinek majd a könyveit rézmet-
szetű ábráival illusztrálja. Karacs ekkor a józsefvárosi Ötpacsirta (ma Puskin) utcai 
Zofal-házban lakott, 45 év múlva, mikor meghalt, az öreg Zofalné kérte, hogy ő öltöztethesse 
fel a jó Karacs urat. Mint rézmetsző művész már első pesti évében ismertté vált. H o g y 
tökéletesítse művészetét, Bécsbe ment tanulni, ahonnan az orosz cári udvarba és Münchenbe 
is hívták, ö Kazinczy biztatása ellenére — a művész nem egy hazáé, hanem a világé — 
visszatért Pestre, kijelentve: ha minden magyar művész külföldön virágoztatja tehetségét, 
akkor a magyar művészet sohasem virul fel, altkor a művész saját sorsán segít, s nem mozdí t ja 
elő nemzete csinosodását. 

1796-ban számos követnek és főúrnak bemutatják a reményteljes if jút . Református létére 
a katolikus főpapság karolja fel, rábízva a püspöki megyék térképeinek rézbe vésését. 
Felkérték a Lipszky-féle mappa munkálataihoz is. Egyik korai munkája Vályi András 
Magyar Országnak leírása mellékleteként rézbe metszett Magyarország-térképe. A Pesten 
lakó főurak, Teleki László, Vay Miklós pártfogói voltak, Széchényi Ferenc asztalvendégei 
közé fogadta. Ú j lakhelyre köl tözöt t a belvárosi Újvilág (ma Semmelweis) utcába. 1802-ben 
feleségül vette a Rákospalotán született Takács Évát, kit a dabasi Halász családnál ismert 
meg. Takács Ádám egynázi irodalom terén is k i tűnő lelkész árvája méltó társa lett Karacs 
Ferencnek, ö t tartják az első magyar újságírónőnek. 1822-ben a Tudományos Gyűj temény-
ben való fellépte évekig tartó vihart kavart. Némelyik sértett férfiú nem átallotta megkérdője-
lezni a nők íráshoz való jogát. Széchenyi István a Hitel aláírt példányával tüntette ki. 

1803-ban nagyobb szállást vettek ki az Üllői úti, Három Versenyfutóhoz címzett házban. 
Ennek a helyére épült később a Köztelek. Itt Karacsnál gyakorta összegyűltek azok — 
Dugonics, Fejér György, Virág Benedek, Kultsár —, kik Bécsnek a magyar művelődésben 
való gátló szerepe miatt zúgolódtak, és reménykedve várták a magyar irodalom és művészet 
hajnalodását. 1807-ben ismét legénykori szállásán, az Ötpacsirta utcában bérelt lakást, de 
elhatározta, hogy saját házat fog építeni. Kultsár István barátjával 1806-ban egy fazsindelyű, 
csúcsos fedéllel ellátott egyemeletes házat építtetett, egy ma inkább műteremnek nevezett 
munkaszobával. A ház 1847-ig volt a Karacsoké. Kultsár eladva telkét, rézsút vett egy 
másikat, rá kerti házat építtetett, ahol az irodalom barátai összejöhettek. A különböző renaű 
és rangú vendégek mindig megjelentek csapatostól a Karacs házban. Virág Benedek szavai 
után hamarosan Karacs-Tusculanumnak nevezték mások is az o t thonukat . Az itt összegyűlt 
társaság megbeszélte a Tudományos Gyűj temény alapítását, majd az Auróra születését. 

Gyermekei az 1796-ban alakult pesti református egyház iskolájába jártak, magyarul még 
csak ott lehetett beszélni. Felsőbb tanuló csak katolikus intézménybe járhatott, és még 
házitanítónak sem fogadhattak protestánst, csak 1830 után. A Kálvin téri templomot is 
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József nádor református feleségének köszönhették, Hermine főhercegnő tette le 1816-ban a 
templom alapkövét. A pesti Jó tékony Nőegylet elnöke 1817-ben a családdal barátságos 
viszonyban lévő Teleki Lászlóné lett, de német nyelvű ügyvezetése miatt Karacsné az 
ismételt hívások ellenére távol tartotta magát. A Pestre kerülő tanulni vágyó ifjak rendre 
felkeresték a családot. Támogatást reméltek és kaptak. Náluk lakott Beregszászi Nagy Pál, ki 
a rézmetszést is elsajátította. A katolikus Katona Józsefet tiltották a protestánsoknál való 
lakástól, titkos szerelme, Széppataki Róza gyakori vendégeskedése miatt mégis odaköl tö-
zött . Lakott még ott Kisfaludy Károly és Kerekes Ferenc debreceni kollégiumi tanár. A 
leggyakoribb látogatóik közöt t volt: Pethe Ferenc, Virág Benedek, Kultsár István, Somogyi 
Sándor (a szegedi könyvtáralapító apja), Döbrentei Gábor , Angyalfy Mátyás, Horvát István, 
Fáy András, Szentgyörgyi János (akinek a kezevonásai őrizték meg Karacs és neje 
arcvonásait), Ferenczy István, D o m b y Márton (Csokonai életrajzírója). Viszontlátogatá-
sokra együtt jár a nejével, sőt többeknél a gyerekeit is szívesen látták. A nem állandó pesti 
lakosok közül is sűrűn felkeresték: a két Kisfaludy, Kazinczy, Vörösmarty, Kölcsey — 
kinek első arcképe is a Karacs házban készült —, Garay János, Vajda Péter. A ház barátja volt 
Kovács Pál győri orvos és író, színdarabot írt Karacsné névnapjára, amit a család barátai és 
tagjai 1828-ban előadtak a ház asszonyának. Karacs a szerzőnek meglepetésül a két kis 
színdarabot ki is nyomatta. Buzgó pártolója volt a szépművészetnek és az irodalomnak, 

f azdag könyvtárában a megjelent magyar nyelvű munkák feltalálhatók voltak. A földszinti 
önyvtárszobát — utcára nyíló ablakain belépve — néha még a család távollétében is 

használták ifjú barátaik. A hazai ipar felvirágoztatásának híveként gácsi, puchói posztót , 
sasvári kartont és felsőmagyarországi gyolcsot használt a család, iskolás gyermekeik hazai 
festésű kék gyolcsban jártak. Állandó céltáblájául a későbbi védegyleti mozgalmat kiváltó, 
külföldi árucikkeket majmolóknak, bálványozóknak. 

Karacsék jól ismerték a Pesten játszó magyar színészeket. A pesti német színház 
építésekor sokan hitték, hogy az a magyar színészet pártfogását fogja elősegíteni, Karacs is 
metszett egy táblát a zárókövébe: A művelődés előmozdítására . . . Színészeink azonban 
csak nagy ritkán és alig megtűrt vendégek lehettek ott. Magyar színészekkel sokszor 
találkozhattunk a Karacs háznál: Murányi Zsigmond, Lefevre Teréz, Kántorné, Déryné , 
Udvarhelyi, Benke József. Karacs szoros barátságban állt Kultsár Istvánnal, aki legaktívabb 
ösztönzőié volt a magyar színészet létrejöttének, Kultsár mint lapszerkesztő a Hazai és 
Külföldi Tudósításokban mellékletként rendszeresen közölte Karacsnak az eseményekhez 
kapcsolódó térképeit és ő adta ki Karacs Európa atlaszát is. Kultsár magyar ruhában járt, 
magyar színészetet, magyar zenét, magyar táncot, magyar nyelvet törekedett Pest német 
városában megvalósítani, sőt az általa kiadott térképeken is mindent magyarosítani akart. 
Mont Blancot Fehér hegynek, Schwarzwaldot Fekete erdőnek akarta metszetni. A vele 
vitázó Karacsnak azt mondta: nem így teszi-e velünk szemben a külföldi? Rosszul teszi, mi 
ne kövessük a hibát — kapta rá a választ. Az 1809-ben Pesten m ű k ö d ő magyar társulatnak 
Kultsár volt az intendánsa. A színészek szögletes mozdulatainak feloldására Karacsné 
tanácsára tánctanárt fogadott, akit azonban Kultsárnak kellett megtanítani a magyar táncra. 
Amit viszont pesti báloKon csak 1829-ben táncoltak először, az egyik táncosné Karacs Róza 
volt. 

Karacsék és a színészek közöt t i jó viszony még 1807-ben kezdődött , az akkori 
színtársulatból Murányiék is az Ötpacsirta utcai házban laktak. A család szorgalmas 
színházlátogató volt, a színészek legtöbbjével életük végéig jó kapcsolatban maradtak. A 
színházhoz való vonzódás (és Déryné) húzta Katona Józsefet is a Karacs házba, ahol a Bánk 
bán némely részeit írta. 1848-ban a pesti előadás után sokan jöttek megnézni azt a festetlen 
fenyőfa asztalkát, ahol a Bánk bán született. Katona a Jeruzsálem pusztulása kéziratát 
Karacsnénak ajándékozta. Alkalmakként fellépett a színpadon is. A hír az apjáig eljutott , aki 
1812-ben feljött Kecskemétről és betoppant Karacsékhoz. „Illendő köszönés után elég 
nyersen kérdé: — Lakik itt egy Katona Józsi nevű korhely? Anyám sejtve kivel van dolga, 
azt feleié: — Katona József, egy becsületes ifjú igen itt lakik. — Én vagyok az atyja, mint 
hallom beállt komédiásnak. —Já t sz ik néha, de nem színész. Ö szorgalmasan tanul." Ezután 
sikerült rábeszélni, hogy az esti előadáson nézze meg a fiát. Kotzebue: A szerelem gyermekét 
adták. „Az öreg Katona elérzékenyülve fordult a mellette ülő anyámhoz. — Hol tanulta ez a 
fiú ezt? bizony magamat is megríkat. — Ugye nem komédiás? — Látom, hogy nem az, de 
azért csak jöjjön ő haza! És indult, hogy azonnal megy fel a színpadra." Előadás után a 
színészek meghívták a közeli Aranykéz vendéglőbe fiával együtt, akit aztán jól lehordott és 
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értésére adta, a színészkedés helyett lásson a kenyeret adó tudományokhoz . (Karacs Teréz 
visszaemlékezéseiből.^ 

1815-ben az Aranykézben búsultak a széledőben levő színészek. Karacs Ferenc odalépett 
Udvarhelyi Miklóshoz. „—Mit busul barátom? — N e m segíthet rajtam. — Hátha. — 
Összevergődtünk néhányan, ha csak Kecskemétig el tudnánk jutni, . . . de sehol sem tudok 
útiköltséget teremteni. — Csak ez a baj? ha segíthet ez valamit, fogadja barátom — kinálta 
meg 60 forinttal. — N e m tréfál? — Senki bajából nem szoktam tréfát űzni!" Ezt a történetet 
jóval Karacs halála után, 1860-ban mesélte el Udvarhelyi Egressy Gábornak . 

1833-ban, amikor Budán a magyar színészet állandósulni igyekezett, ismét a Karacs ház 
két barátja, Döbrentei Gábor és Fáy András neveztetett ki igazgatóul. Benke József is 
igyekezett Juci lányát felhozni. De a színészek ismét vidékre szorultak. A csalódott Benke, 
útközben a Karacs házban megszállva, Bécsbe indult a lányával, hogy ott német színésznőt 
faragjanak belőle. A Karacs lányok azonban megfogadtatták vele, hogy soha más, mint 
magyar színésznő nem lesz, s lett belőle Laborfalvi Róza. 

A szabadságharc utáni üldöztetéseket kerülve, Karacs egyik veje, Nagy Gábor is színész 
lett Takács Ádám néven, utána a lánya Takács Emesként. Az 1880-as évek közepétől pedig 
Karacs Imre operaénekesként az Erkel által megzenésített Bánk bán főszerepét alakította, 
1907-ben Amerikába kikerülve több alkalommal igazgatta a New York- i magyar színtársula-
tot. 

Kevés szó esett még Karacs Ferenc rézmetsző munkásságáról. A régi századfordulón még 
alig van megélhetést nyújtó lehetősége annak, aki réz- és térképmetszésből akar Pesten 
megélni. Márpedig Karacsnak ez volt a szándéka, házastársul is vagyontalan leányt keresett. 
A nemzeti ébredés kezdete neki is megnyitotta a munkálkodás alkalmait. Görög Demeter 
1804-től már Karacsnak is ad megbízásokat a Magyar H í rmondóhoz mellékelt megyetérké-
pek elkészítéséhez. A püspöki megyék térképeinek pontossága jó ajánlólevél volt további 
megbízások elnyerésére. Pest akkor kifejezetten német város, 1817-ben hatvanezer lakosából 
még az ezret sem éri el a magyarok száma. Van mit tenni a magyarosodásért , a magyar 
művészet és nemzete csinosodásán. A század elején Lipszky János: Mappa Generalis 
Hungáriáé művén dolgozik. Talán e munkának a bizonysága is hozzájárul , hogy igen hamar 
jó híre lesz. „Karacs . . . a Mappák metszésére nézve, . . . gyönyörű munkái az anhoz értő 
mesterek ítélettétele szerént is, az Anglus Mappákkal vetekednek " — írja a Magyar Kurír 
1801-ben. Nem csoda, hogy a rézmetszetek alacsony ára ellenére házat építhetett és Szadán 
szőlőt vehetett egy évtizedes munkája után. Megbecsülését háza vendégeinek díszes sora 
mutatja, kiknek nevét maradéktalanul fentebb nem soroltam el és arra itt sem vállalkozhatok. 
Karacs önmagát is állandóan műveli, kedvencei Róma és Göröghon nagyjai. Repertoárjában 
is megtalálhatjuk az ókori világot bemutató térképeket. Kis műhelyében, ahol két réznyomót 
is találunk, egy Engelsmann nevű német segéd mellett családja is besegít. A szokástól eltérően 
a térképek feliratait is maga metszi. Sokszor látják reggeltől estig a réztáblái fölé hajolva 
dolgozni. Láttuk az arra érdemeseknek kijáró pártfogói tevékenységét, nála tanulta a 
rézmetszést a somogyi Vörös László. Még csak Fényes Eleket említem meg, akit apja általi 
kitagadása miatt nyomorban látott dolgozni. Hogy népes családjával éhen ne vesszen, Karacs 
közbenjárása segített Trattner-Károlyinál is, mivel munkája révén a kiadóknál és a 
nyomdáknál is baráti kapcsolatot tartott fenn. 

Reménytelen vállalkozás sokoldalú tevékenységét részletesen bemutatni , néhány tárgy-
körről azonban feltétlenül illik szólni. A mai szemmel is legfontosabb és a beavatottak közöt t 
ismertebb a térképkészítő munkássága. A korában legelterjedtebb a Hármas Kis T ü k ö r h ö z 
metszett Magyarország vármegyéit és Erdélyt bemutató két térkép (az 1826., 1844., 1849. és 
1850. évi kiadások szignáltak) Ecsedi szerint 1800-tól mind az ő keze munkája. Budai 
Ézsaiás: Oskolai magyar új átlásában öt ókori térképlapja található. Főműve az Európa 
Átlása, melyen csaknem két évtizedig dolgozott . Hazánkat többször rézbe metszette, így 
1838-ban a Magyar Tudós Társaság kiadásában: Magyar és Erdélyország földképe. A 
megyéket az 1802-ben elkészült Varasd megye bemutatásával kezdi. Éurópa szinte minden 
államát rézbe metszi, de „A Föld két félgolyóbisa képe" is a közönség elé kerül. 

Karacsnak rendkívüli tehetsége volt az írásmetszéshez. A térképek feliratain kívül 
megmutatkozot t a régi oklevelek hasonmás kiadásában. Különlegesség a Miatyánk 1 cm 
átmérőjű körbe való metszése. Az ő ügyes kezére bízta Horvát István a Tudományos 
Gyűj teményben megjelenő régi magyar nyelvemlékek bemutatását, köztük a Halott i levél 
másolatát, a székely rovásírást. A Magyar Tudós Társaság tagsági jegyeit, ugyancsak az 
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évkönyvek címlapjait, bennük az oklevelek tucatjait. Sok más címlap között testvére Karacs 
János, Virág Benedek, majd a későbbi Auróra kötetei fűződnek a nevéhez. 

A térképek egy részénél illusztrációkkal is találkozunk. Megrendelői ezt az oldalát is 
igyekeztek kihasználni. Tájképek, arcképek, címerrajzok gazdagítják Karacs vésője által a 
korabeli műveket. Horácius, Szent István, Szent László, Kálmán király portréival szolgálja 
az ismeretterjesztést. Különböző mértani ábrák, gazdasági eszközök mellett a Kálvin téri 
református templom alaprajza és homlokzati képe is az ő munkája . Ez utóbbi az ország 
minden református gyülekezetéhez, sőt családjához eljuthatott, mivel ezzel jutalmazták a 
templom építéséhez való hozzájárulást . 

Az 1838-as pesti árvíz idején Wesselényi kérésére sem hagyta ot t szeretett réztábláit, 
mintha érezte volna, hogy az u tókor el akarja orozni hosszú évtizedek küzdelmes munkáját . 
1838. április 14-én halt meg, a vízártól romba dőlt utcákon a Karacs ház környékét alig 
lehetett megközelíteni, egyszerű koporsóját mégis hatalmas tömeg kísérte a régi ferencvárosi 
temetőbe. 

Halála után Európa Atlaszát Hunfalvy János neve alatt adta ki Heckenast , majd Franklin; 
de még az elorzást is felületesen követték el, mert a leköszörülés ellenére több táblán rajta 
maradt Karacs neve. 

Ma már hozzáférhetetlen életrajzát 1912-ben írta meg Ecsedi István teljesen Karacs Teréz 
kéziratait követve. Néhány éve pedig a nyíregyházi Levéltárban dolgozó László Géza 
állította össze kiegészítésre alig szoruló bibliográfiáját. Szülőhelyén középfokú iskola és a rá 
vonatkozó dokumentumokkal bőségesen rendelkező múzeum őrzi a nevét. 

Karacs Zsigmond 

Kmety György , az 1848—49-es magyar szabadságharc honvédtábornoka a Magyar 
Életrajzi Lexikon adatai szerint 175 évvel ezelőtt 1813. május 24-én született Felsőpakorá-
gyon (Gömör megyében). 

Ifjúságáról keveset tudunk. Vagyontalan polgári családból származott , apja evangélikus 
lelkész. Katonai pályafutását a székesfehérvári nevelőintézetben kezdte. 1833-ban végez a 
katonaiskolában, majd ezt követően Bécsben a császári és királyi hadseregben teljesít 
szolgálatot. 

1847 végétől főhadnagy és ezredsegédtiszt a 19. (Schwarzenberg) gyalogezredben, mellyel 
az itáliai Modenában állomásozott. 

A soknemzetiségű monarchiában az ezredeken belül nem keverték a nemzetiségeket, ám 
az ezredeket rendszerint más nép között állomásoztatták, így Itáliában, Cseh- és Morvaor-
szágban, Galíciában vagy Ausztriában. Ugyanakkor Magyarország területén állomásoztat-
ták az osztrák, olasz, cseh, stájer és egyéb nemzetiségű ezredeket. Az osztrák történetírás ezt 
a gyakorlatot ma is „bölcsnek" minősíti; kijelentvén, hogy a szlováknak és a magyarnak a 
német örökös tar tományokba helyezése „közelítette ezeket a nyugati kul túrkörhöz." 

A forradalom tüze először 1848 januárjában, a szicíliai Palermóban lobbant fel, hogy a 
párizsi februári felkelés; Prága, Berlin, Bécs és a magyar főváros, Pest-Buda érintésével újra a 
megosztott Itália államaiban, Milánóba és Velencébe térjen vissza. 

1848 tavaszán az európai forradalmi megmozdulások eseményei nemcsak itthon, hanem a 
külföldön állomásozó magyar katonák körében is éreztették hatásukat. Egymás után tértek 
haza önállóan, vagy tisztjeik vezetésével csoportosan, és vállaltak felelős beosztást az 
újjászerveződő magyar hadseregben. 

1848 nyarán fontos változások következtek be a Magyarországon állomásozó császári és 
királyi csapatok összetételében és politikai arculatában. A Délvidéken kilobbant fegyveres 
harc újabb indokot szolgáltatott a Bat thyány-kormány számára, hogy még erélyesebben 
szorgalmazza a magyar ezredek hazavezénylését. 1848 nyarán ugyan az alakulatok kicseré-
lése megindult, de rendkívül vontatottan haladt. A bécsi hadügyminisztérium minden 
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lehetőséget megragadott arra, hogy elodázza vagy lassítsa a cserét. A háborús helyzetre 
hivatkozva az itáliai ta r tományokban levő magyar ezredeket pedig kivonta a csereegyezmény 
kereteiből. 

Kmetyt 1848. ok tóber 1 -én ezrede Magyarországon levő 3. zászlóaljához helyezték át, ide 
azonban már nem vonult be, hanem október 19-től századosként szolgált a 15. honvédzász-
lóaljnál, és november 1-től már a Győrö t t alakult 23. honvédzászlóalj parancsnoka őrnagyi 
rendfokozatban. 

1848. március 15-ét követően fő feladatként jelentkezett az első felelős magyar miniszté-
rium (kormány) létrehozása, melyet V. Ferdinánd király április 7-én hagyott jóvá. 

A bécsi udvar politikája 1848 tavaszán, míg az észak-itáliai tar tományokban kitört 
felkeléseken fegyveres erővel próbált úrrá lenni, addig — időnyerés céljából — 1848 
áprilisában a magyar forradalom valamennyi alapvető követelését elfogadta. Megszülettek az 
áprilisi törvények, amelyek a jobbágyfelszabadítás, a nemesi kiváltságok eltörlése és a polgári 
szabadságjogok manifesztálása révén Magyarországon közjogilag is megteremtették a 
polgári fejlődés lehetőségét. Ugyanakkor a népképviseleti országgyűlésnek felelős magyar 
kormány alakult (Bat thyány-kormány), amely az ország belügyeire nézve majdnem teljes 
önállóságot kapott. 

A király a magvar nemzetnek adott engedménnyel egyidejűleg lépéseket tett a független-
ségi mozgalom elfojtására. Április 6-án horvát bánná nevezte ki Jozef Jellasic határőrezre-
dest, aki elindította a nemzetiségi vidékeken az elégedetlenséget. Csak néhányról : a szlovák 
egyházi vezetők május 10-én Liptószentmiklósra, a szerb főpapok május 13-án Karlócára, 
Saguna román püspök május 15-én Balázsfalvára hívta össze a nemzetgyűlést. Sorozatos 
rendbontásokra, véres eseményekre került sor. 

Az áprilisi nagyszabású délvidéki vérengzések fedték fel a kormány előtt azt a tényt, hogy 
sürgető feladat egy egységes, jól szervezett és felszerelt véderő felállítása, amely megtudja 
védeni a forradalom vívmányait. 

Az áprilisi szerb megmozdulások idején a hadsereg szervezése még egészen kezdetleges 
fokon állt. Bár volt már hadügyi tárca és hadügyminiszter is — Mészáros Lázár császári és 
királyi ezredes személyében —, de a miniszter ekkor még olaszországi állomáshelyén 
tar tózkodot t , és csak május közepén foglalta el miniszteri hivatalát. 

A fenyegető helyzetben a vészharangot először az öreg, világtalan báró, Wesselényi 
Miklós — az erdélyi rendek küldötte, a népszerű „árvízi najós" — kongatta meg híres 
pohárköszöntőjében, melyet a pesti Radikális Körben mondot t el az erdelyi küldöttség 
tiszteletére rendezett fogadáson. „Veszélyben a hon — fel minden ki magyar, ki polgár!" 
Beszéde hatására a Radikális Kör (az Ellenzéki Kör utóda) április 30-án az általános 
fegyverfogás tárgyában felirattal fordult a kormányhoz. Május 16-án jelent meg a házak falán 
az első toborzókiáltvány. A kormány „haladéktalanul egy tízezer főből álló rendes 
nemzetőrség felállítása" érdekében hívja a hazafiakat, hogy a „hadfogadó" helyeken 
háromévi szolgálatra iratkozzanak fel. 

A hadügyminisztérium ekkor 10 zászlóaljat és egy üteg tüzérséget szervezett. Az 1. és 2. 
zászlóaljat Pest-Buda lakossága állította ki, és ez itt is állomásozott. A 3. zászlóalj Szegeden, 
a 4. zászlóalj Pozsonyban, az 5. zászlóalj Győröt t , a 6. zászlóalj Veszprémben, a 7. zászlóalj 
Szombathelyen, a 8. zászlóalj Pécsett, a 9. zászlóalj Kassán és a 10. zászlóalj Debrecenben 
nyert elhelyezést. A zászlóaljak élére parancsnokként őrnagyi rangban a császári hadsereg 
egy-egy katonai szempontból kiváló, és amellett hű hazafinak ismert magyar tisztjét 
nevezték ki. 

A csapatokat eleinte „rendes nemzetőrség"-nek hívták megkülönböztetésül a rendőri 
teendőket végző „nemzetőrség"-től , azaz a márciusi napokban a „közrend" fenntartására 
alakított polgárőrségtől. A csaknem egyforma elnevezés azonban sok félreértésre adott 
alkalmat, ezért az új magyar hadsereg számára más, megfelelőbb gyűjtőnevet kerestek. 
Nyilvános eszmecsere in dult meg, végül Kiss Károly akadémikus javaslatát fogadták el, aki 
Kisfaludy Károly egyik verssorát idézve — „Nem csügged a honvéd, tisztét teljesíti" — azt 
ajánlotta, hogy az úgynevezett rendes nemzetőr „honvéd"-nek, az új nemzeti hadsereg pedig 
„honvédség"-nek neveztessék el. 

A nyár folyamán a kormány hiába sürgette az udvart az újoncállítással kapcsolatos 
törvények szentesítésére, az országgyűlés határozata alapján Kossuth vezetésével, királyi 
jóváhagyás nélkül is hozzákezdtek azok végrehajtásához. Az áprilisban felállított Í0 
zászlóalj mintájára 116 zászlóalj és 96 lovasszázad szervezését kezdték meg. 

A tervezett honvédzászlóaljak létszáma 1000 fő volt. Az önkéntes alapon szervezett 
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honvédzászlóal jak kiállítása a fővárosban, a Tiszántúlon és a Duna—Tisza k ö z é n járt gyors 
e redménnye l , tehát o t t , ahol az ipari vál la lkozókedv csökkenésével munka nélkül maradt 
proletar iá tus , illetve a mezőgazdasági nincstelenek aránya meghaladta az országos átlagot. E 
ré tegekből került ki 1848 őszétől aztán a sorozás ú t ján Kiállított honvédek zöme is. 
Viszonylag igen nagy, csaknem t ízszázalékos volt az önkéntesek közö t t az értelmiség 
aránya. A nemesi és polgári , részben paraszt i származású fiatalok a r e f o r m k o r politikai 
küzde lmén nevelkedett jurá tusok, ügyvédek , orvosok , m é r n ö k ö k , t aná rok , kispapok, 
megyei kishivatalnokok, uradalmi gazdat isztek stb. 

Visszatérve Kmety G y ö r g y szabadságharc alatti tevékenységére, más kiváló képességű 
t i sz t társához hasonlóan néhány hónap alatt egyre nagyobb feladatokat o ldo t t meg, egyre 
magasabb beosztásokba kerül t és végül a szabadságharc t á b o r n o k a lett. 

A h o g y szó volt róla, 1848. november 1- től őrnagyi r endfokoza tban a 23. zászlóalj 
parancsnoka . December 20-tól alezredes és dandárparancsnok a fel-dunai hadseregben. 
1848. január 5-től hadosz tá lyparancsnok Gáspár András ezredes VII. hadtes tében. Április 
14-től ezredes és a VII . hadtes tből kiváló 15. önálló „ K m e t y hadosztá ly" parancsnoka. 
Ennek a hadosztá lynak 1849 nyarán 5 zászlóalja, 8 lovasszázada, 3 tüzérütege, 17 lövege és 
mintegy 6000 fő volt a létszáma. Június 26- tól lett t ábornok . 

A szabadságharc majd minden jelentős csatájában részt vett . A z 1848. december közepén 
megindul t élet-halálharc időben és minőségben három egymástól jól e lkülöní the tő szakasz-
ra: az 1849. március közepéig tar tó téli; márc ius végétől május végéig ter jedő tavaszi; végül a 
júniusban kezdődő nyári had já ra t r a o sz tha tó . 

A téli hadjárat idején o t t találjuk G ö r g e y seregében, és részt vett a felvidéki hadjáratban. 
1849 áprilisában az isaszegi csatában is k i tűn tek kiváló katonai erényei. (A csata után 
neveztek ki ezredessé). Má jus közepén a budai vár os t románál (május 4—21-ig) a 15. önálló 
hadosztályával ő vezet te a támadást az egész os t rom alatt a vízivárosi o lda lon . H o g y 
menny i r e hősiesen k ü z d ö t t , az kiolvasható Görgey Ar tú r , ekko r fővezér és hadügyminisz te r 
május 21-én kelt tudósí tásából , amit Kossu thhoz , Magyarország k o r m á n y z ó j á h o z küldött , 
íme a tudósí tás : 

„Budavár, főhadiszállás, május 21. 1849. 
Budavár három s félórányi ostroma után seregeink által bevétetett ma: május 21-én 7 órakor reggel. 
Az egész várőrség fogva van tisztjeivel együtt. 
Hentzi tábornok halálos sebet kapott és haldoklik. 
Az ellenség a győzelmes ostromlás végperceiben még az utolsó cudarságot is elkövette, s a Lánchídon 

alkalmazott aknákat elsütötte. 
De minthogy a magyar nemeslelkűségét még bosszújában sem tagadhatja el, a fegyvertelen várőrség 

többé nem hántatott. 
Minden országos, főleg pedig a hadviseléshez szükséges javakat azonnal rendesen összeiratok, s biztos 

tisztek felvigyázata alá helyezek. 
A részletes jelentés holnap fog elküldetni. 
Ezen rövid jelentésemnek átvivője Kmety ezredes, aki ma is, mint mindig kitűnőleg viselte magát, 

éppúgy mint Leiningen, Máriássy, Driguet, Asbóth, Czillich stb., a legkétesebb körülmények között 
szemelyesen vezették embereiket győzelemre. 

Közlöny, 1849. május 23. 
Görgey Artúr tábornok " 

K m e t y legfényesebb győzelmét 1849. június 13-án aratta a nyugat -magyarországi 
Csornáná l . 

Buda os t roma után vonul t hadosztályával a Rába vonalán a magyar—osz t rák arcvonal 
ba lszárnyán Marcaltő és Mórichida k ö z ö t t . A Rábánál fe lvonuló magyar csapatok — a 
Kmety hadosztály — kikémlelésére H a y n a u , az ú jonnan kinevezett császári főparancsnok 
Wyss vezérőrnagy dandárá t Csornára rendelte. Kmety az ellenség közeledtéről előre 
értesülve 13-án megrohanta Wyss csapatait. 

W y s s t ábornok fél dandár já t szabályosan megsemmisítet te , maga Wyss vezérőrnagy is 
holtan maradt a csatatéren. Ez volt a magyar szabadságharc egyik íegszellemesebDen, 
harcászatilag a legtöbb leleménnyel végrehaj to t t támadása és csatája. H o g y mennyi re így 
volt, azt bizonyít ja , hogy még egy 1887-ben Bécsben kiadot t , alázatosan császárhű 
had tör téne t sem tudta megtagadni az elismerést Kmetytő l és a honvéd hadseregtől . 

A sikeres csornai győzelem után nevezték ki tábornokká . 
A z 1849. júl iusi—augusztusi események nem kedveztek a szabadságharc híveinek. A 

kényszer í tő körü lmények hatására, az o r o s z cári hadsereg és az osztrák császári hadsereg 
nyomására a politikai vezetés Szegedre települt át, s ennek megfelelően az egész honvéd 
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haderő Szeged környékére összpontosult . A Dunántúl nyugati szélein por tyázó Kmety-had-
osztályt is a Délvidékre rendelik, ahová augusztus elejére meg is érkezett. 

A magyar szabadságharc számára szomorú aktusra került sor 1849. augusztus 13-án 
Világos határában. A katonai külsőségek között fegyvereit lerakó magyar sereg egyedül 
Paskievics cári tábornok jelenlétében bízhatot t : őfelsége, a cár közben fog járni érdekükben 
Ferenc Józsefnél. Ezzel kezdetét vette az általános fegyverletétel. 

Világos után még viszonylag jelentős számú erők maradtak fegyverben. A temesvári 
vereség után Bemnek G u y o n és Dessewffy tábornok, valamint a végsőkig kitartó törzstisztek 
támogatásával Lúgosnál ismét sikerült rendezni a sereg 30-35 000 főnyi zömét Kmety és 
Vécsey rendben visszavonuló csapatainak fedezete alatt. Kossuth augusztus 12-én több 
miniszter társaságában Lúgosra érkezett. A katonai vezetők többsége (Dessewffy, Vécsey és 
több társuk) azonban úgy vélekedett, hogy a csapatok teljesen demoralizáltak, az első 
komoly ellenséges támadas esetén a sereg teljesen felbomlik. Kossuth így végleg letett az 
ellenállásról és emigrációba indult. 

A világosi kapitulációról értesülő Vécsey saját hadtestét és Kmety hadosztályát Borosje-
nőre vezette, ahol 1849. augusztus 21-én (vagyis a világosi fegyverletétel után egy héttel) a 
cári csapatok előtt letette a fegyvert. 

Kmety is az emigrációt választotta. 
Amikor Kossuth 1849. augusztus 17-én Orsovánál tö rök közigazgatási területre lép, a 

szultán a diplomáciai bonyodalmak elkerülése végett kényszerlakhelyet jelöl ki számára. 
Mintegy 4-5000 magyar emigráns: tiszt, közkatona és politikai személyiség vegyesen lakta a 
Fekete-tenger partján fekvő Viddinnél a tábort. Kossuth környezetében tar tózkodott a 
katonai vezetők közül Bem, Vetter, Dembinszky, G u y o n , Perczel, Kmety, Mészáros, 
Asbóth tábornokok, a politikusok közül Szemere, gróf Batthyány Kázmér, Horváth és 
Vukovics miniszterek, továbbá gróf Teleki László, báró Jósika Miklós és sokan mások. 

Az emigráció nem képviselt jelentős erőt. A viddini menekült táborból október közepén 
mintegy 3000 fő, hitelt adva az ígéreteknek, hazatért Magyarországra. Többségüket 
közlegényként besorozták a császári hadseregbe. 

A z emigrációba kerültek zöme hű maradt a függetlenség, a forradalom eszméihez; 
szervezték a hazai ellenállási és az emigrációs mozgalmakat, sokan pedig a világ különböző 
tájain fegyverrel a kézben harcoltak a haladásért, a forradalmi eszmékért . Nyugodtan 
mondha t juk , hogy ilyesmire alig van példa a levert forradalmak és a reakciók átmeneti 
győzelme után. 

Többen közülük még azt sem mérlegelték, milyen hatalom hadseregében vállalnak 
szolgálatot, csak harcolhassanak a leggyűiöletesebb ellenség, a Habsburg-császár vagy az 
orosz cár ellen. Mintegy százra tehető a törzstisztek száma, akik közül számosan lettek a 
török , a szárd-olasz, az Észak-amerikai Egyesült Államok hadseregének tisztjei, sőt 
tábornokai és ezredesei, és szereztek megbecsülést a magyar névnek. 

Voltak, akik a kiadatás veszélyét akarták elkerülni, és emigrációjuk első kényszerű 
állomásán, Törökországban mindjárt a török hadsereg szolgálatiba álltak. így tett többek 
közöt t Bem és Kmety is. Még a mohamedán hitre is áttértek (mivel ez volt átvételük 
feltétele). Ö k egy orosz—török náborútól várták az újabb lengyel, illetve magyar szabadság-
harc kirobbanását. 

Kmety a viddini táborból kikerülve Aleppóban telepedett le. 1851-ben a Habsburg 
hadbíróság in contumaciam (távollétében) halálra ítélte. Még ebben az évben a szultán az 
Egyesült Államok elnökének Közbelépésére feloldja az internálást. Ekkor Kossuth a vezetők 
többségével elhagyja Törökországot , s Angliába, majd Amerikába megy. Kmety is Angliába 
utazott . 

A magyar emigráció ekkor még joggal hirdette: Magyarország ügye nincs lezárva. 
Számításaikat azonban keresztülhúzta 1852-ben II. Napóleon államcsínye, amely egy 
csapásra megváltoztatta Európa politikai térképét. 

Az 1850-es évek első felében a magyar függetlenségi mozgalmak abból a reményből 
táplálkoztak, hogy egy nemzetközi konfl iktus lehetőséget teremt újabb magvar függetlenségi 
harc kibontakoztatására és mi sem természetesebb, hogy ezt a kedvező lehetőséget az új 
Szent Szövetség egyik tagja, a cári Oroszország elleni háborútól várták. Kossuthék arra 
számítottak, hogy Ausztria a krími háborúban (1854—1856) visszaadja az 1849. évi orosz 
segítséget, s ez lenetővé teszi, hogy a magyar emigráció a nyugati hatalmak oldalán kísérelje 
meg a naza felszabadítását. 



A Habsburg-hatalom azonban a cár és az emigráció várakozásával ellentétben semleges 
maradt, s csupán arra vállalkozott, hogy megszállja Moldvát és Havasalföldet és ezzel 
megakadályozza, hogy a tö rök csapatok ebből az irányból is támadjanak. 

Ez a „fegyveres semlegesség" hátrányosan befolyásolta a cári hadvezetés elgondolásait, 
elsődlegesen Bécs érdekeit szolgálta. Oroszország vereséget szenvedett. Ausztr ia a cári 
hatalom Balkáni térhódításától való félelmében és az európai pénzpiacokon való eladósodása 
miatt szánta el magát erre a lépésre, de tartot t attól is, hogy a háborúba való belépése esetén a 
nyugati szövetségre támaszkodva lángra lobban az olasz és a magyar függetlenségi harc. 

Kossuth a háború kitörésekor kapcsolatba lépett a török kormánnyal . Ennek hatására sok 
magyar emigráns jelentkezett a török hadseregbe. így tért vissza Kmety 1854-ben újra 
Törökországba és jelentkezett a török hadseregbe. Egy anatóliai hadosztály parancsnoka lett 
Kursid pasa néven. 1855-ben Muraviev orosz tábornok ellen Kars városának védelmét 
vezérelte. Hősiesen kitartott mindaddig, amíg a várban már az éhínség jelei mutatkoztak. 
Ekkor adta át a vár parancsnokságát Williams angol ezredesnek, ő maga pedig Erzerumba 
vonult el. A vár védelmének történetét írta meg később „A narrative of the defense of Kars" 
London, 1856.) címmel. Ugyancsak ez évben, szeptember 29-én a Takana hegyek között 
ényes ütközetet vívott, melyben a 30 000 főnyi orosz sereget tönkreverte. 

1856. március 30-án megkötöt ték a békét, ami után a török császártól Kmety nyugdíjat 
nyert. Elhagyta Törökországot és 1861-ben nyugat-európai útra ment. Amerre járt, 
mind inü t t nagy kitüntetésben és elismerésben részesült. Még ebben az évben Londonban 
telepédett le. 

Kmety az emigrációban sem szakadt el hazájától. A Magyarország című lapban elsőnek 
írta meg Görgey emlékiratainak bírálatát pamflet formájában: Arthur Görgey, Leben und 
Wihren in Ungarn (London 1853.). 

Hogy kortársai mennyire becsülték Kmety hazafiságát és képességeit, azt bizonyítja 
Mészáros Lázár kortársairól, többek közö t t Kmetyről alkotott véleménye is. Mészáros 
Lázár, a szabadságharc hadügyminisztere, a katonai nevelésügy szervezője, fővezér, 
hadsereg-vezérkari főnök, képviselő, mint alkalmi seregvezénylő végigszolgálta a hazát. Ö is 
emigrációba ment, előbb Törökország, aztán Anglián át ÁmerikáDa. Az emigrációban 
dolgozott emlékiratain, amit Eszmék és jellemrajzok címmel három kötetben adtak ki a múlt 
században. Ebben jellemzi kortársait. Jellemrajzai végén afféle végrendeletül felsorolja a még 
élő honvédtábornokok és ezredesek közül azokat, akiknek egy újjászervezendő független 
magyar hadsereg majd hasznát veheti. Megnevezi azokat, akikre ő a honvédhadsereget bízná. 
Ezek: Vetter Antal, Perczel Móricz, Klapka György, Kmety György , Czetz János stb. 

Kmetyről írja: „Jó hadtestvezénylő, még jobbá fejlesztheti magát." Sajnos az élet 
rövidsége és a kor eseményei ezt nem tették lehetővé. Kmety György , a magyar szabadság-
harc honvédtábornoka, a török hadsereg Kursid pasája 1863. április 24-én Londonban, 
viszonylag fiatalon, 50 éves korában elhunyt . 

Nevét a fővárosban a VI. és XX. kerületben utcanév őrzi. 
Laczkó Mihály 

I r o d a l o m : Magyar Életrajzi Lexikon, 1967. — Révai Nagy Lexikon, 1914. — Ü j magyar 
Lexikon, 1962. — Pallos Nagy Lexikon, 1895. — Bana Gábor: Tábornok és törzstisztek a 
szabadságharcban 1848—49. 1983. — A szabadságharc csatái 1848—1849. Ifjúsági Könyvkiadó, 
1954. — Nemeskürty István: Kik érted haltak, szent Világszabadság. Magvető, 1977. — A 
szabadságharc kilenc nagy csatája képekben. Magyar Hel ikon, 1978. — Mayor István: Honvédél-
ményeim 1848—49-ből. Magvető, 1973. — Magyarország hadtörténete I. Zrínyi Katonai Kiadó, 
1984. 
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( HfíGV/omfíny 

A komáromi kollégium sorsa 
1 6 0 6 — 1 8 5 2 

Jókai a Felvidék Mekkájának nevezte az 1606-tól csaknem kétszázötven éven át működő 
felsőfokú iskolát, amelynek kialakulásához nagyban hozzájárul t az első osztrák—magyar 
kiegyezés: a bécsi béke. E kedvező politikai légkör segítette a protestáns iskolák szervezését 
és tevékenységét. Ezekben az intézetekben a Trotzendorf- rendszer uralkodott , amelyet a 
híres német humanista pedagógus alakított ki a sziléziai Goldbergben. Jól szervezett 
államhoz hasonlítottak ezek a kollégiumok, szigorú fegyelem uralkodott bennük, és 
mindenki tehetsége szerint érvényesülhetett. így kedvezett a tehetséges szegény diákoknak, 
lehetővé tette nemcsak a középiskolai, hanem az egyetemi továbbtanulást is. 

A komáromi felsőfokú iskolában már fennállásának első időszakában is komoly , eredmé-
nyes munka folyt, és ezért az intézet bővítését szorgalmazták. Többek között ezt bizonyítja 
az 1619-es zsinati határozat: „A rév-komáromi főiskolán a logikán kívül a theológia is 
állíttassák fel a nyilvános dogmatikai vitákra, valamint a retorika a szónoklati gyakorlatok 
alapján adandó elő." 

A kiváló komáromi diákokat külföldi akadémiákra az iskola és a református egyház 
küldte. Útiköltséget kaptak és tanulmányaik ideje alatt segélyezték őket. A külföldről 
hazatért rendszerint átvette a kollégium igazgatását. A rektor igen sokrétű munkát végzett, 
hiszen a tananyagot részben ő állította össze, ő osztotta szét az osztályok közöt t , felsőbb 
évfolyamokban a rektor oktat ta a retorikát, logikát, poétikát, osztályokba is ő sorolta be a 
diákokat. Kezdetben nem tankönyvekből tanultak, hanem jegyzetből, amit az előadás 
nyomán maguk a diákok írtak. 

A latin nyelv tanulására nagy gondot fordí tot tak. A tanárok az órát azzal kezdték, hogy a 
tananyagot felolvasták, és a diakokkal nyelvtanilag elemezték. A fogalmakat kikeresték, 
pontosan lefordították, majd összekapcsolták, így megkapták a szöveg összefüggő értelmét, 
amelyet minden oldalról megvilágítottak, a tételt pedig mindig érvekkel bizonyítot ták. A 
tananyagot mind szóban, mind írásban szigorúan visszakérdezték. A számonkérésnek 
magasabb fokú módjai a viták és a szónoki gyakorlatok voltak, amelyeket havonta tartottak. 
A vita levezetésére a rektor vagy a praeceptorok a tanulókból bizottságot állítottak össze, 
kijelölték a tételt, és az előadónak egy óra alatt ki kellett azt fejtenie, a bírálóknak pedig a 
hallottakra kritikai megjegyzéseket kellett tenniük. A tanításnak ez a módszere rászoktatta a 
tanulókat arra, hogy a kérdéseket minden oldalról pontosan megvizsgálják. 

A XVII. század közepén a filozófia nyomán a pedagógia is arra törekedett , hogy a 
tanulókkal a teljes világot megismertesse. Ekkor indult meg olyan tantárgy oktatása, mint a 
földrajz, amely a világról adott képet a diákoknak. A latin tanítása továbbra is az első helyen 
maradt, de a szövegmagyarázat már csökkent , és a nyelvtant jobban összehangoltán a 
szövegek fordításával. Ebben az időben kezdték bevezetni a tankönyvek használatát, és 
ekkor született az első ABC-könyv , amelyet Pécselyi Király Imre, a Komáromi felsőfokú 
iskola rektora állított össze. 

Az iskola első virágzásának azonban véget vetett az I. Lipót trónra lépését követő 
protestánsüldözés. Hoffk i rchen várparancsnok utasítására minden protestáns egyházi épüle-
tet elkoboztak, a bátor ellenállókat pedig az inkvizíció szörnyű máglyahalálra ítélte. A 
megpróbáltatás nehéz időszaka 1672-től 1790-ig tartott, de ebben a korban sem szűnt meg a 
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tanítás, hanem titkos megegyezés alapján a népiskolában folyt. Vezetőrektort mindig 
Debrecenből hozat tak, praeceptorokat pedig Kecskemét és Nagykőrös főiskolái küldtek. 
Komárom a XVIII . században már jelentős katonaváros volt. A városi évkönyvek arról 
számolnak be, hogy az „eördögh hunczfu t nímetek" és a diákok közöt t gyakran összecsapá-
sokra került sor, amelyekből a várbeliek kerültek ki győztesen. Ennek a kornak emléke a 
gerundium, a diákok dorongja, amelynek végén szíj vagy kötélfogó volt, veszélykor kapuk 
döngetésére, tűzesetkor falzúzásra használták. Ugyancsak följegyzések számolnak be arról 
is, hogy tűzoltáskor mindig nagy versengés volt a diákok és a katonák közö t t . Ezt a nemes 
vetélkedőt nemcsak a város vezetői, hanem a várparancsnok is támogatta. Többször 
előfordult , hogy az egyik csoport már el is oltotta a tüzet , amikor a másik oaaért . 

A türelmi rendelet kiadása után javult a protestánsok helyzete, s ekkor a komáromi 
felsőfokú iskola is visszakapta régi jogait. Levéltári adatok szerint 1793. április 23-án 
Kőmíves Ferenc és Horny ik Mátyás városi tanácsnokok Bécsbe utaztak, hogy építkezési 
engedélyt kérjenek az uralkodótól. Az engedély 1794-ben érkezett meg, s n y o m t a n el is 
kezdték a munkát . Az új iskolépület, a kollégium ünnepélyes megnyitására 1797. január 2-án 
került sor. Belső életét szigorú törvények szabályozták. A tantestület számára három részből 
álló törvénygyűj teményt adtak ki. Az első a testneveléssel foglalkozott abból az elvből 
kiindulva, hogy „egészséges testben lakozik az egészséges lélek". Szó volt ebben az 
öltözködésről , tisztálkodásról, tanulásról, játékokról, étkezésről, alvásról. A második az 
erkölcsi nevelés alapelveit foglalta magába, a harmadik pedig a tananyagot és a módszertani 
utasításokat. E törvényekhez kapcsolódott a Classificatio Studiorum, a részletes tanrend és a 
Leges Docentium, a tantestület jogai és kötelességei. 

A kollégiumnak gazdag könyvtára és múzeuma is volt. Ennek az iskolának volt növendéke 
Jókai Mór is, aki így emlekszik: „Az én időmben —- úgymond — a komáromi kollégium volt 
a felvidék Mekkája, ahova nemcsak a megyebeli ifjúság, de a szomszéd Pozsonymegye és az 
akkor még erősen német Fő-Pozsony városának if jú nemzedéke is begyülekezett . . . " 
Abban az időben a logikát, poézist és retorikát egy tanár tanította, az elemi tudományokat 
pedig kettő, akiknek fizetése meghaladta a 700 for intot , amihez még veteményes kert is 
járult. Vagyis hasonló jövedelmük volt, mint az alispánnak. A jó tanulók ösztöndíjat kaptak, 
amelyeket alapítványokból fizettek. 

Ugyancsak Jókai ír a vándorasztalról, a -szatyorról, ami gyékényből fon t kosár volt, és két 
dárdás diák vitte mindennap más házhoz . Ebbe rakták a négyfogásos ebédet a kollégiumi 
tanárok részére. 

A XIX. század első éveiben megindult a versengés a pápai és a komáromi kollégium 
közöt t . Mivel megromlot t a viszony a pápai kollégium tanárai és a város vezetői közöt t , 
Márton István, Tó th Ferenc, Láczai Szabó József professzorok azt szorgalmazták, hogy az 
egyházkerületi iskolát Komáromba helyezzék át. Mind a hárman elmentek Pázmándy 
főkurá torhoz Bőnybe, akit sikerült meggyőzni, hogy az iskolát Komáromba kell áthelyezni. 
Ezt követően városunkba kocsiztak és az itteni vezetőkkel megtárgyalták az áthelyezés 
részletkérdéseit. Miután visszatértek Pápára, beszámoltak az áthelyezés ügyében történt 
lépésekről. Azzal viszont nem számoltak, hogy a pápai vezetők ügyesen felhasználják udvari 
összeköttetéseiket; rövidesen küldöttséget menesztettek Bécsbe, ahol írásban és szóban 
előterjesztették panaszukat, hangsúlyozva, hogy Pápának királyi rendeletben biztosított 
joga van a főiskola tartására, és a város minden szempontból alkalmas erre. Ezzel szemben 
Komárom nem megfelelő, sőt veszélyes hely, mert „gyakran háborgatja földrengés, árvíz, 
katonaság". Ezért kérik az uralkodót, hogy adjon parancsot az iskola helyben maradására. 
Két nap múlva kézbe is kapták a királyi végzést, amely szerint a végső döntésig minden 
maradjon a régiben. Végül a konvent a Pápán maradás mellett döntött . 

A csalódás nem törte meg a komáromiakat , sőt újul t erővel kezdtek hozzá az iskola 
átszervezéséhez. Küldöttség ment Debrecenbe, hogy közösen dolgozzanak ki egy újjászer-
vezési „plánumot". Miután a reformjavaslat elkészült, részletesen közölték a magyar, német 
és latin újságokban. E javaslat alapján született meg az 1810-es években a „Nemzet i Oskola" , 
amely alapja az anyanyelvű népiskolának, és ennek szellemében választották szét ország-
szerte a népiskolákat a gimnáziumoktól . 

A követKező évtizedekben még kétszer lángolt fel a harc Komárom és Pápa között, de 
mind a két alkalommal ismét Pápa került ki győztesen a küzdelemből. A komáromi 
kollégium pedig lassan elindult a hanyatlás útján. Az iskolai ügyek — anyagi gondok miatt — 
egyre inkáüb háttérbe szorultak, a tanári állások éveken át betöltetlenek maradtak. A 
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szabadságharc már megbénulva találta az iskolát. A kollégium épületét katonai kórháznak 
rendezték be, a diákok elszéledtek, az idősebbek a honvédseregbe álltak be. A bukás után 
néhány diák még visszatért, és rendszertelenül meg is indult a tanítás. A honvédsereg volt 
tagjai azonban csak rövid ideig maradtak városunkban, mert Simunich osztrák várparancs-
nok figyeltette őket. 

Az osztrák abszolutizmus nagy fontosságot tulajdonított az oktatás és nevelés központo-
sításának. A komáromi kapituláció és a szabadságharc tábornokainak kivégzése után néhány 
nappal kiadták a német nyelvű Körrendeletet (Cirkular Verordnung), amely 14 paragrafus-
ban tárgyalja az oktatásügy ideiglenes megszervezésének irányelveit. Az első paragrafus 
egyértelműen meghatározta: főfelügyeletet az oktatás- és nevelésügy terén az állam 
gyakorolja. A másodikban azt hangoztatják, hogy az állam nem megfelelő oktatási feltételek 
mellett m ű k ö d ő tanintézetektől megvonhatja a működési engedélyt. A hatodikban a 
gimnáziumokról van szó: a gimnázium nevet csak az olyan iskola viselheti, amelynek 
szervezete minden lényeges vonatkozásban megegyezik az állami gimnáziumokéval, s ezt az 
iskolatípust nyolcosztályossá kell átszervezni. A nyolcadikban ezt olvashatjuk: a középisko-
lák oktatási nyelvét a szóban forgó körzet lakossága érdekeinek megfelelően kell megválasz-
tani. A 11. és 12. paragrafus az ellenőrzést tárgyalja: az egyes tanintézetekhez felügyelőket 
(inspektorokat) jelölnek ki. Ezek feladata lesz a politikailag veszélyes elemek eltávolítása a 
tanárok és a tanulók sorából, a politikai szempontból megbízhatatlan oktatási intézmények 
bezárása. A tizenharmadik így fenyegetődzik: „Általában nem vonható kétségbe, hogy 
Magyarországon eddig aránylag túl sok magasabb fokú tanintézet működöt t , de a legtöbb-
jükben annyira hiányos és elégtelen oktatás folyt , hogy nem a valódi műveltség előmozdítá-
sára, inkább a politikai izgatásban való veszélyes ügyesség kifejlesztésére voltak alkalmasak." 
Ezért bejelenti egyes gimnáziumok megszüntetését vagy algimnáziummá való lefokozását. 

Komárom polgármesterét az osztrák hatóságok 1850. márciusban utasították, hogy az 
iskola tantestületéről, tanulóiról, vagyonáról kimutatást terjesszen elő a császári közoktatás-
ügyi minisztér iumhoz. Majd megérkezett Pfeifer miniszteri biztos szigorú leirata, amely 
szerint az igazgató köteles részletes jelentést küldeni a tantestület azon tagjairól, akik részt 
vettek a forradalomban. Ezt követte 1851 januárjában az Entwurf , a „középiskolai új 
rendszer", amely szigorúan előírta a tanárok minősítését, fizetését, a tanulók beosztását, a 
tananyagot és a tantermek fölszerelését. Ezen követelményeknek a komáromi kollégium már 
nem tuao t t eleget tenni. Tarczy Lajos, a pápai kollégium tanára egyik tanulmányában arra a 
következtetésre jut, hogy az Entwurf az elnémetesítésre és beolvasztásra irányuló terv 
előkészítője. 

Az egyházi hatóságok nem is próbálták megakadályozni a komáromi iskola megszűnését, 
mivel minden erejüket arra összpontosították, hogy megmentsék a kerületi főiskolát, a pápai 
kollégiumot. A tanárok és a diákok is szétszéledtek, így aztán 1852-ben a komáromi 
kollégium beszüntette működését . 

Gáspár Tibor 

( HÍFKK } 
Megúju l t Csokona i s í rker t je Debrecenben. D e b -
recennek, s egyben az egész irodalmi életünknek 
is egyik legjellegzetesebb síremléke a lezárt H a t -
van utcai temetőben található Csokonai Vitéz 
Mihály műemlékké nyilvánított öntöttvas obe-
liszkje. Az 1805-ben meghalt köl tő sírjának mél tó 
megörökítésére egy bizottság alakult, de a terv 
csak halála után 31 évvel valósult meg. Beregszászi 
Pál kollégiumi rajztanár tervei alapján készült el a 
csaknem 6 méter magas síremlék. Tégla alapfalak-
ra, lépcsős kőlábazatra helyezték el a túrjaremetei 
vashámorban öntöt t síremléket, amit igen sokan 
kerestek fel azóta is az irodalmi hagyományok 
tisztelői közül Petőfi Sándortól a ma elő költőkig. 
Többen versben és prózában is megörökítették a 
költőóriással való kései találkozásukat. A legelső 
Csokonai életrajz és tanulmánv írója, D o m b i 
Márton a hű barát volt. Gulyás Pál így fordí tot ta 
le Dombi Márton latin nyelvű szövegét: „Itt 

nyugszik Ovidius , Virgilius és Hora t ius , Csoko-
nai Vitéz Mihályban eltemetve. Ö a magyar Par-
nasszus dísze . . . " 

A több mint fél évszázada lezárt temetőben, a 
síremlék csaknem körbe épült, s hosszú időn 
keresztül igen elhanyagolt állapotban volt. Most a 
környezet beépítése után a védett sírkert megújítá-
sára is sor került . A dombon álló sírkert körül egy 
nagyméretű emlékparkot létesítettek, amelyet tég-
lafal vesz körül . Áz öreg fák, mind a vasrácsos 
sírkerten belül, mind kívül, a he lyükön maradtak, 
s közéjük díszcserjét ültettek. A megszűnt teme-
tőre kíván emlékeztetni a régi sírkövek és sírtöre-
dékek félkörben való elhelyezése, ami egyben 
keretét is adja az új Csokonai Emlékkénnek . A 
méltó környezetben szobrokat is kívánnak elhe-
lyezni, mintegy tisztelegve Csokonai Vitéz Mi-
hály irodalmi hagyatéka és szelleme előtt. 

(Dr. Szamosújvári Sándor) 

19 



Sem csellel, sem erővel!" 
Komárom ostroma 1849-ben * 

1849 januárjában, Lipótvár eleste után, az ostromot vezető 
Simunich tábornok, hadosztályával együtt Komárom alá 
vonult . A város így már harmadik oldalról, a Vág-Duna felől 
is os t romgyűrűbe kerül t : Lederer tábornok hadosztálya a 
Duna jobb partját foglalta el. Sossai vezérőrnagy hadosztálya 
a Csallóközt szállta meg. Veigl hadosztálya pedig a Vág és 
Nyi t ra vonalát fedezte. Az ostromlók tűzereje — Lipótvár 
eleste után — 18 ágyúval gyarapodott . A főparancsnokságot 
Simunich tábornok vette át. Thaly alezredes, a komáromi 
vár - erősítési parancsnoka szerint az ostromló sereg — 
fegyvernemek alapján — a következőként volt felosztható: 
11 256 gyalogos, 1121 lovas, 1756 műszaki és tüzércsapat. 
Összesen 14 133 katona és 42 ágyú.1 

Komárom várát mintegy tízezer honvéd védte, Majthényi 
István tábornok parancsnoksága alatt. Zászlóaljparancsno-
kok voltak: Kosztolányi Mór, Esterházy Pál, Janik János, 
Quer londe Ferdinánd ezredesek, Zichy O t tó , Kún Géza, 
Majthényi Kálmán, Rutkay István, Szász János, Greskovits 
Sándor, Balogh János őrnagyok. A védősereg fegyvernemek 
szerinti megoszlása: 9200 gyalogos, 150 huszár, 1000 tüzér 
és 300 hidász. A várőrség tehát 10 640 katonából állt, 32 
tábori ágyúval.2 A tüzérség parancsnoka May János alezre-
des, helyettese pedig Kriváncsy József őrnagy volt. Térparancsnok Meszlényi Jenő ezredes, 
kormánybiztos Halassy Ede. 

Az ostromlók körében időközben az a hír járta, hogy Majthényit leváltották a parancsnok-
ságról. 

A hadsereg-főparancsnokság értesítése Ramberg altábornagy hadosztályparancsnoknak, 
Majthényi komáromi várparancsnok állítólagos leváltásáról. 

Mocsa, 1849. január 5. 
Több oldalról egybehangzó kémjelentés szerint, báró Majthényit a rebellis párt leváltotta a komáromi 

várparancsnoki tisztéről. Egy másik változat szerint önként mondott le, és az ismert angol Guyonnal' 
helyettesítették, aki korábban Simunics altábornagy ellen Nagyszombatnál és Nádasnál vezette a 
hadtestet.4 

Az ostromlók szinte naponta küldenek parlamentereket Komáromba, megadási feltételek-
kel. A várparancsnokság és a várőrség azonban elutasított minden feltételt, és hűen őrködött 
Komárom vára biztonságán. Az alábbi osztrák katonai jelentés szintén egy ilyen meghiúsult 
parlamenteri küldetésről számol be. Egyúttal megtudhat juk belőle, nogy az ostromlók 
eléggé jól ismerték a komáromi viszonyokat, sőt pontos információkkal rendelkeztek a 
védők ellátását illetően is. 

Ramberg altábornagy jelenti a cs. k. hadsereg-főparancsnokságnak, hogy Majthényi 
elutasította Komárom várának feladását. Már nem ő a parancsnok, hanem Mack és 
Kosztolányi. Guyon is a várban van. 

" Részlet a szerzőnek e témában készült nagyobb munkájából . (Szerk.) 
'Szinnyei József: Komárom 1848/49-ben (Naplójegyzetek). Kiadja Aigner Lajos Bp., 1887. 97. 
old. 
Szinnyei József: i. m. 51. old. 
G u y o n Richárd ekkor még nem volt a komáromi várban, csak február 22-én indult el oda. 

4Hadtörténet i Intézet Levéltára ( tovább H . I. L.) 1848/49. 8/255. 

A komáromi vár falában 
lévő szobor, felirata: Sem 
csellel, sem erővel 
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Mocsa, 1849. január 6. 
Éppen most tér vissza a komáromi vár feladására újólag felszólított Majthényi parancsnokhoz küldött 

parlamenter, aki azonban, mint a főparancsnokság a mellékelt két iratból láthatja, nekem elutasító 
választ adott. 

A legújabb hírek szerint a vár parancsnoksága nem egy kézben egyesül. Egy bizonyos Mack nevezetű 
aki korábban a tüzérségnél szolgált — rendelkezik a csapatokkal. Majthényi a tulajdonképpeni várral 
(Corps de la place) és hídfővel, végül egy bizonyos Kosztolányi Győrből, a Nádorvonal valamennyi 
erődjével. Az angol Guyon hasonlóképpen a várban van. A nevezett katonai parancsnokokat Kossuth 
sógora, Meszlényi, valamint Halassy alispán és a védelmi bizottmány más radikális tagjai terrorizálják, 
és ezek engedélye nélkül semmit sem tehetnek. 

Élelmiszerekben, úgymint lisztben, zabban, szénában, fában, vágómarhában stb. nem szenved hiányt 
a védősereg, azonban szalmában már most jelentős hiány van. Többek között 1900 ökrük és 4000 darab 
juhuk van a várban. Fegyverekben, ágyúkban, lőporban és lőszerben sincsen hiány. 

Mindez általában 12 000 emberre elegendő, akik közül néhány sorgyalog zászlóalj, a többi honvéd. 
Lovasságuk mindössze két csikós huszárszázadból áll, aminek tulajdonképpeni okát abban látom, hogy a 
védősereg nem szándékozik kitörni. 

A fegyelem kötelékei naponta lazulnak, és a csapatok között nagy elégedetlenség uralkodik, mivel 
különösen a fejadagok elosztása oly rendszertelenül történik, hogy sok katona néha napokon keresztül 
nem kap sem húst, sem kenyeret,s 

A z 1849-es e s z t e n d ő r e n d k í v ü l k e m é n y tél lel k ö s z ö n t ö t t K o m á r o m r a . A D u n a ú g y 
b e f a g y o t t , h o g y az ö k r ö s s z e k e r e k e t is e lb í r t a a h á t á n . A m i k o r a z t á n f e b r u á r e le jén o l v a d n i 
k e z d e t t — jó k o m á r o m i s z o k á s s ze r in t — , jeges á rv í z t ö r t a v á r o s r a . í g y a v á r ( a m e l y 
l é n y e g é b e n víz i v á r vo l t ) k a z a m a t á i víz alá k e r ü l t e k , v e s z é l y e z t e t v e az ő r s é g é l e l m i s z e r k é s z l e -
té t . A k é m j e l e n t é s e k b ő l az o s t r o m l ó k t i sz ta k é p e t k a p t a k e r rő l a t e r m é s z e t i c s a p á s r ó l : 

J e l e n t é s a m o c s a i h a d t e s t p a r a n c s n o k s á g n a k a r r ó l , h o g y a D u n a a m a g a s v ízá l lás m i a t t 
e l ö n t ö t t e a k o m á r o m i vár r a k t á r a i t , és az o t t l é v ő é l e l m i s z e r e k t ö n k r e m e n t e k . 

Győr, 1849. február 3. 
Igyekszem a hadtestparancsnokságnak azt a fontos hírt tudomására hozni, hogy gróf Zichy királyi 

biztos szóbeli közlése szerint a Duna magas állása miatt a víz behatolt a komáromi vár kazamatáiba, és 
az ott felhalmozott élelmiszerekben: lisztben, gabonában, húsban stb. kárt okozott, és ezeket 
használhatatlanná tette. A rothadni kezdő hús annyira megfertőzi bűzével a vár levegőjét, hogy tífusz 
kitörésétől tartanak. Számolni lehet azzal, hogy a tönkrement élelmiszerkészletek részbeni pótlására a 
komáromi helyőrség kitörést kísérel meg, azzal a céllal, hogy a környékbeli falvakból rekviráljon.6 

Kitörések Komáromból 
A z o s t r o m l ó se reg f e l d e r í t ő s z o l g á l a t a k i t ű n ő e n m ű k ö d ö t t . A v á r v é d ő k f e b r u á r f o l y a m á n 

v a l ó b a n e g y m á s u t á n h a j t o t t á k v é g r e k i t ö r é s e i k e t . F e b r u á r 5 - é n e g é s z e n P á r k á n y i g n y o m u l -
t ak . F e b r u á r 7 - é n E p e r j e s n é l t á m a d t á k m e g az o s z t r á k o k a t . F e b r u á r 8 - án N a s z v a d és 
É r s e k ú j v á r i r á n y á b a t ö r t e k k i . F e b r u á r 11-én Ó g y a l l a és H e t é n y k ö z ö t t k e r ü l t s o r 
ö s s z e c s a p á s r a . F e b r u á r 11 -én a C s i l l a g v á r b ó l t ö r t e k rá az Ó s z ő n y t m e g s z á l l ó c s á s z á r i 
s e r e g e k r e . M a j d u g y a n e z a t á m a d á s m e g i s m é t l ő d ö t t f e b r u á r 2 4 - é n . 

A z a lább i o s z t r á k k a t o n a i j e l e n t é s s z in t én a v é d ő s e r e g k i t ö r é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
A g y ő r i k a t o n a i á l l o m á s p a r a n c s n o k ( A p p o n y i e z r e d e s ) j e l en t é se a p o z s o n y i h a d k e r ü l e t i 

p a r a n c s n o k s á g n a k ( K e m p e n ) a m a g y a r o k k i t ö r é s i k í sé r l e t é rő l G y ő r i r á n y á b a . 
Győr, 1849. február 7. 

Az a hír terjedt el néhány nap óta, hogy a felkelők kitörést szándékoznak megkísérelni Komárom 
várából Győr felé. A Neustadter vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló ostromló sereg kémjeitől semmi 
mást nem tudtam meg, mint, hogy Neustadter néhány nappal ezelőtt Szerdahelyre érkezett, melyet 
újólag el is hagyott, és most Pozsonyba vonult vissza. Ennek következtében erről az oldalról minden 
összeköttetés megszakadt. Kérem ezért a tekintetes hadkerületi parancsnokságot, hogy a Nagycsallóköz-
ben végrehajtott, és a jövőben végrehajtandó hadmüveleteket közölje velem. 

A v é d ő s e r e g t e h á t n e m e l é g e d e t t m e g a p a s s z í v e l lenál lással , h a n e m i d ő n k é n t k i t ö r é s e k e t 
h a j t o t t végre . E z e g y r é s z t n ö v e l t e a h o n v é d e k h a r c i s ze l l emé t , e r k ö l c s i e l lená l ló k é p e s s é g é t , 
m á s r é s z t a k e d v e z ő b b s t r a t é g i a mel le t t m é g j e l e n t ő s é l e l m i s z e r k é s z l e t t e l g a z d a g o d h a t t a k a 
vár v é d ő i . N y i l v á n n a g y g o n d o t j e len te t t a v é d ő s e r e g , v a l a m i n t a k b . h ú s z e z e r f ő n y i l a k o s s á g 

5 H. I. L. 1848/49. 8/365. 
6 H. 1. L. 1848/49. 12/4. 
7SzinnyeiJózsef: i. m. 75. old. 
8 H. I. L. 1848/49. 12/447 a. 
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ellátása. A komáromi várvédők egyik legjobban sikerült kitörése volt az ún. nyárasdi csata, 
amely január 13-án zajlott le. Itt az osztrákok 343 embert , míg a támadó magyar csapatok 15 
katonát veszítettek holtakban és sebesültekben. A kb. egy ezrednyi támadó sereget 
Querlande Ferdinánd ezredes vezényelte. A magyar csapatok sikerrel oldották meg a 
feladatot, és az osztrákokat egészen Pozsonyig verték vissza. Ebben a csatában esett el 
Geramb osztrák alezredes, akit ágyúgolyó talált el.9 

A sikeres nyárasdi kitörést a helyi sajtó, a Komáromi Értesítő versben örökítette meg: 
A nyárasdi csatamezőn De elmegyek sírdombjára, 
Elesett az én szeretőm. Virágot ültetek rája, 
A gútai temetőbe S azt írom fejfájára: 
Pajtásai kísérték be. Szabad a magyar hazája.10 

A Csillagvár 
A város felkészült az ostromra. A kormány és a nemzetgyűlés Pestről való távozása után 

szigetként maradt magára Komárom az ellenséges túlerő tengerében. A polgármester és a 
várparancsnok megtették a szükséges intézkedéseket, számolva azzal, hogy a város esetleg 
hónapokig el lesz vágva a külvilágtól. Feltöltötték a raktárakat és a pincéket. A környékről 
minden élelmiszert és takarmányneműt a városba, illetve a várba szállítottak. S aminek 
megmentésére már nem volt idő — azt a háború könyörtelen törvényei szerint elpusztították. 
Erről tanúskodik Beöthy Gáspár naplójegyzete is. Mielőtt azonban rátérnénk a rendkívül 
érdekes napló elemzésére, nem lesz tán érdektelen kissé megismerkedni a Beöthy-házzal. 

Volt Komáromban egy történelmi emlékekben rendkívül gazdag épület, amely nagy 
szellemek egész sorát idézte generációkon át. A Rozália tér 2-es számú názról van szó, amely 
1982-ben — sajnálatos módon — a „városrendezés" áldozata lett. Ez volt a három utcára 
nyíló híres Beöthy-ház. Magyarország első hajóbiztosí tó társasága Komáromban alakult 
meg, 1809-ben, 300 ezer forint alaptŐKével. A társaság pénztárosa Beöthy Gáspár volt, s 
ügyes-bajos hivatali teendőit a házában berendezett irodájában végezte. Ide járt D o m o n k o s 
János is, Jókai Mór Arany emberének Tímár Mihálya, akinek több mint harminc hajója járta 
a Dunát , Komáromtól le egészen Zimonyig. Ekkor vált fogalommá Komáromban a 
Beöthy-ház. Ebben a házban született Beöthy Zsigmond, az ország egyik főbírája, majd 
fivére László, a híres humorista. Itt nőt t fel Beöthy Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia 
alelnöke, és ebben a házban volt ügyvédbojtár Komárom híres krónikása, Szinnyei József is. 
1849-ben e házban szállt meg Damjanich és Klapka tábornok. Sokat járt ide Jókai Mór is, 
akinek keresztszülői voltak Beöthy Gáspár és neje, Kováts Katalin. 

Mivel Beöthy Gáspár a hajóbiztosí tó társaságnak volt a pénztárosa, életeleme volt a 
pontosság. Napló t vezetett, nem mint pénztáros, hanem mint családfő. Nyolcas számú 
naplója az 1849-es esztendőt tárgyalja. A 12x19 cm-es, harminc lapból álló füzetben a 
jegyzetek sorszámozva és keltezve vannak. Általa igen érdekes gazdaságtörténeti, hadtörté-
neti és vallástörténeti adalékokra tehettünk szert. A napló megörökíti a hónapokig tartó 
ostrom minden mozzanatát úgy, ahogy azt egy városi polgár és egy család átélte. 

Idézet Beöthy Gáspár naplójából: 
„1849. január 1-én estéli 6. és 7. óra közt a Komáromi Várkormány rendeletéből Horváth József 

őrnagy a Dunántúli Erősség (Csillagvár, Sz. Z. megjegyzése) parancsnoka a Majoromban létező 15 öl 
hosszú és 41/2 öl szélességű Búza Szalma Kazlamat Honvédjei által oly tzélból, hogy az egyéb 
Majorságomat a tűz által megsemmisíthesse — felgyújtotta. Mivel azon időben teljessséggel semi Szél 
nem lévén, csapántsak ezen Szalma Kazalam égett porrá. "" 

Az új esztendővel együtt tehát a háború is ráköszöntöt t Komáromra, magával hozva a 
lakosság tengernyi szenvedését. Komárom történetében az 1849-es esztendő valóban vérrel 
van beírva, s a tragikus napok és hónapok örök mementóként idézik az ostrom borzalmait , 
kínjait, amit hét nőnapon keresztül kellett átélnie katonának és polgárnak egyaránt. A 
háború könyörtelensége megmutatkozot t az erőszakos intézkedésekben és rekvirálásokban 
is. Beöthy Gáspárnál olvassuk, január 2-i bejegyzéssel: 

„Ugyan estvéti 6. és 7. közt mivel akkor sem fújt a legkevesebb Szél is, az ott lévő 10 öl hosszú 41/2 öl 
szélességű Árpa Szalma Kazlamat, 2. Boglya Zab Szalmámat, 213 Kévéből álló Zsupp Boglyámat, 13 

^SzinnyeiJózsef: i. m. 7. old. 
'"Komáromi Értesítő, 1849. március 3. 
"Beöthy Gáspár naplója, (kézirat) 
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Jelenet Komárom ostromáról 

nagyobb és kisebb finom Széna Boglyáimat. . . és az 3 Majorsági épületeimet külön külön és egyenként 
Honvédjeivel felgyújtatván (Horváth őrnagy, Sz. 2 . megj.) s az ott lévő Szárnyas baromfiakkal együtt 
porrá égette; a felgyújtás előtti Napon pedig 10 derék jármas ökrömet, és 549 darab egy nyiretű finom 
gyapjújú Birkáimat a Lágeri Majoromon alóli közel létező Várerőségbe bé hajtatta s erővel elfoglaltatta. 
— Ily rettenetes borzasztó nagy Csapással lepett meg engemet az oldást, békességet és Szerencsét reánk 
hozni reményit most feltetzett 1849-diki új Esztendőnek első és második napja."' 

Komárom ostromának napjaiban és hónapjaiban rendkívül jelentős szerepet játszott az 
ún. Csillagvár. Ez az erőd tulajdonképpen a komáromi vár ellenerődje — a Dunára 
támaszkodva — a Duna jobb partja felől nyúj t védelmet Komáromnak. A Csillagvárt híd 
kötöt te össze a központi várerőddel. Csillag alakú bástyáiban egy erős zászlóaljnyi magyar 
haderő állomásozott. Amikor aztán az osztrák tüzérség — a monostori dombokról — 
szétlőtte a hidat, teljesen el lettek vágva a külvilágtól. Éjjelente csónakokon szállították át 
számukra a lőszert és élelmiszert. Tekintettel a rendkívül megerőltető szolgálatra, havonta 
váltották a védősereget. Az ostromlók első célpontja: a Duna jobb partján az egyetlen 
magyar hadállás megszerzése volt. Csillagvár védőinek harci szelleme azonban a legnehezebb 
napokban, a leghevesebb ágyútüzben is töretlen maradt. Sőt, időnként kitöréseket hajtottak 
végre Ószőny irányába. Az ellenség pedig hol tüzérségi tűzzel, hol gyalogsági erővel támadta 
a kis helyőrséget. Sokan el is estek a védŐK közül, és egyre gyarapodtak a s í rdombok az erőd 
melletti kis temetőben. Többek között elesett a tüzérség parancsnoka, Chladek főhadnagy is, 
aki cseh létére vérét adta a magyar szabadságért. Ágyúgolyó lőtte el lábát, és haldokolva így 
búcsúzott el katonáitól: „Édes fiaim! nem akartam DŰcsúzás nélkül elválni tőletek. Én 
meghalok . . . Nem vagyok ugyan a haza szülöttje, de szívem, érzelmem magyar, és egész 
készséggel áldoztam fel érte magamat. Szerettem volna ugyan a magyarok győzelmét 
megélni, de ha az Isten máskép rendelkezett felőlem, zúgolódás nélkül viselem azt. A halál 
küszöbén — mindenre a mi szent — arra kérlek titeket, tartsátok fönn magatok közt az 
egyetértést, szeressétek egymást. Ha ti, ha a magyar nemzet egyértőleg működik , nincsen 
hatalom, mely azt legyőzné, újólag is mondom, szeressétek egymást, engem pedig tartsatok 
meg emléketekben. Isten veletek!" 1 

Az ostromlók egyre szorosabbra vonták a gyűrűt a város köré. Azonban, mivel Komárom 
három folyó — Duna, Vág-Duna, Nyi t ra — városa, rengeteg volt a kiöntés, a holtág, a nádas, 

"SzinnyeiJózsef: i. m. 117. old. 
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és egyéb természetadta védelmi lehetőség. így szinte lehetetlen volt a várost tökéletesen 
bekeríteni, és elvágni a külvilágtól. A küldöncök és fu tárok ki is használták ezt a lehetőséget, 
és így sikerült mindvégig biztosítani a futárszolgálat révén az összeköttetést a kormánnyal. A 
Duna bal partián ömlik bele a Vág-Duna, előtte pár kilométerrel felveszi a Nyitrát . A 
Vág-Duna torkolatától pedig 10 km-re ömlik a Dunába a Zsitva. Ezek a folyók néhol 
átjárhatatlan ingoványt nagynak maguk után. A helyismerettel rendelkező komáromiak 
ebben az irányban hoz ták és vitték a híreket. Váli Mari szintén kitér egy ilyen futárszolgálatos 
epizódra: „Kedves apámnak egy szeretett unokatestvére: Barátn Józsi bácsi érkezett 
hozzánk. Igen fontos dologban járt ugyanis. Egy vitorlavászon zsákocskában 72 000 
for intot csempészett be a várorség számára. A bankjegyek még mind elmetéletlen papírívek-
ben voltak. Amint a bankóprésből kikerültek a szép piros kétforintosok . . .Józsi bácsi azzal 
bíztatott , hogy jön már a felmentő sereg! ö nem maradhatott egy napnál tovább 
Komáromban, mert tudósítást kellett vinnie küldőihez."1 4 

Komárom lángokban 
Március elején a háború már ott dübörgöt t a város falai alatt. A Duna jobb partján már csak 

a Csillagvár nyúj tot t némi védelmet Komáromnak. Viszont az újszőnyi sáncok és a 
monostor i homokhegy a támadó osztrákok kezébe kerültek. Csallóköz felől a Nádorvonal 
bástyáLálltak az ellenség útjába. A Vág-Dunán túl pedig a komáromi vár bal parti ellenerődje 
a Vág-hídfő állt szembe az ostromlókkal. Szinnyei József, a komáromi helyőrség tagja és a 
város krónikása szerint az osztrák csapatok március 4-én értek a komáromi vár falai alá: 
„Délután a mieinket visszaszorította az ellenség nagy száma; szépen láttuk a bástyáról, amint 
előre nyomul t a Sárkány-majorig; este pedig sűrűn ágyúztak a mieink a nádorvonalról, 
bizonyosan az ellenség vorpostjaira" (előőrs). A következő napon, Komáromban kihirdet-
ték az ostromállapotot.1 6 

A lakosság mentette, ami menthető. Mindenkinek volt valami féltenivalója. Kinek élelme, 
ruhája, ékszere, s ami mindenkinek a legdrágább, az élete. A fogalmak és az értékek 
átalakultak a körülzárt Komáromban. Elvágva a kormánytól , elvágva a nagyvilágtól, 
valóságos kis városállam lett a Duna-Gibral tárja. A lakosság élete, gondja, baja Váli Mari 
feljegyzéseiből kiolvasható, aki részletesen leírja az os t rom jelentette megpróbáltatásokat. 
Megtudhat juk, hogy miként mentette egy család a mentenivalóját, kis vagyonkáját , családi 
ékszereit, és őseitől ö rökö l t kegyeletes relikviáit: „Nagymamám a magáét egy nagy ládába 
rakva a házi kertben ásta el, holdvilágos éjjel, kedves apám és Károly Dátyám segítségével, 
azután spenótmaggal bevetette a kerti ágyat. Károly a maga ezüstjének egy jól csukódó 
bádogládát csináltatottt, s abba téve a kút fenekére eresztette le az ezüst és ekszerneműket. 
Az én jó szüleim szinte ládába rakták féltősebb holmijukat, és egy éjjel a zöldséges pincében 
ásták el, a homokba rakot t zöldség alá."17 

Miként és mikor kezdte az ellenség lőni Komáromot? Pontos utalást találunk Váli Mari 
naplószerű könyvében: 

„Március í6-án . . . kis ágyúlövéshez hasonló pukkanás hallatszott a nagy Duna szünyi partjáról, és 
utána azonnal egy rakéta szállt fel onnét a magasba . . . Az első rakétát azután gyorsan követte a 
második . . . tizedik . . . huszadik!. . . Másnap reggel arra ébredt Komárom városa, hogy az ellenség 
bombákat lődöz a városra . . . Ezekből az első Diosi vaskereskedő házába csapott be . . . nem messze a 
Jókay-háztól. . . Délben nem volt egy üvegablaktábla sem a város azon részében, hová a bombavető 
mozsara képes volt elküldeni szörnyű lövegét. . . Éjfél után . . . nagy dördülés rázta fel a néma 
csendet! . . . utána sűrű egymásutánban következett a második, harmadik, s ki tudná megmondani, 
hányadik ágyúdördülés . . . Félóra múlhatott el az első lövés után, mikor Károly bátyám megjött, . . . 5 
azt mondta: Menekülnünk kell a Tolnai utcába, mert a bombák már túl is repülnek ezen a házon .. .Jó 
meleg ruhát vegyetek magatokra, mert havaz. Kedves apám . . . nagymamácskámat karon fogta, s ment 
elől, kedves anyám pedig engem vezetett kézen. így menekültünk a meleg otthonból, ki a havas 
éjszakába. "IS 

Beöthy Gáspár naplója szerint az osztrák tüzérség március 20-án kezdte lőni Komáromot . 

'*Váli Mari: Emlékeim Jókai Mórról. Szépirodalmi, 1955. 81. old. 
]iSzinnyeiJózsef: i. m. 78. old. 
l 6 Komáromi Értesítő, 1849. március 5. 
"Váli Mari: lm. 70. old. 
1 8Uo. 74. old. 
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Részlet Beöthy Gáspár naplójából 

A Rozália téren lévő Beöthv-ház még beleesett az ellenséges ágyúk és mozsarak hatósugará-
ba. A Rozália tér északi oldala azonban már biztonságos hely volt ebből a szempontból . 
Beöthy Gáspár írja: 

„Martius 20-án kezdette meg a Cs. K. Hadsereg Monostori hegyről a várost iszonyú erővel bombázni; 
ez nap reggelén: ámbár már az ezen környékem lakók — házaikat mind elhagyták, s a Rozália tér 
tájékára menekültek. Én azonban az nap a nagy veszély közt sem hagytam el házamat, hanem a 
Családomat én is a Rozália térre küldöttem. Martius 21-én reggeli 6 1/2 órakor amidőn a Szobákbeli 
Bútorokat a veszedelemtőli megmenthetés végett apintzémbe kezdtük hordani: a Bomba az udvaromba 
be csapott ott Szélyelpattant; az ambituson a kolábakközti falakat bé döntötte, s az udvarra néző 
ablakoknak üvegeit össze zúzta. Ekkor mind magam, mind pedig a tegnap este megszűnt bombázás 
alkalmával hazajött Családommal együtt a Házamat el hagytuk, s magam a Rozália terre Nagy Sámuel 
Komám Uramhoz a Családom pedig a Víz utcába Hegyi Mihály Komám Uram házához menekül-
tünk."19 • 

Március 20-tól szakadatlanul dörögnek az ágyúk. Az ostromlók egyre újabb és újabb 
árkokat ásnak, és mind jobban megközelítik Komáromot . Az ágyúgolyók messzebbre 
repülnek, s már a Rozália tér sem jelent biztonságot. Bécsben azt hiszik, nogy a fővezéren 
múlik a győzelem, ezért Weiden táborszernagy, Bécs hadi kormányzója személyesen áll az 
ostromló sereg élére, megtoldva az ágyúk számát 20 bombavető mozsárral. Weiden elrendeli 
a vár rendszeres lövetését. 49 ágyú és 20 bombavető mozsár szórja 37 napon át gyilkos 
lövedékét a városra. A bombavető mozsarak közöt t a legnagyobb kaliberűek is megtalálha-
tók, a 120 fontos ágyúk. Március 25-én jegyzi fel Beöthy Gáspár: 

„ Vatsora után Nagy Sámuel Komám uramtól, mivel ezen órákba a Bombák ezen a tájon is hullani 
kezdettek, s egy a vatsorálásunk alatt az udvar végén le is csapott, elmentem a Víz útzára Hegyi Mihály 
Komám Uramhoz, ahol a Feleségem, Leányom és Gazsi fiam tartózkodtak, magam is oda mentem 
szállásolni. "20 

Beöthy Gáspár naplója. 
20Uo. 
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A komáromi nemzetőrség 
Komárom városa és a vár élte az ostromlott erődítmény életét. Az önvédelmi harcból 

nemcsak a katonaság, hanem a polgárság is kivette a maga részét. Az ostromállapottal együtt 
kihirdették az ármaximálást is. Az utcákon állandóan járőrök cirkáltak. Az Arany-sas — a 
város legelőkelőbb kávéháza és fogadója — is elnéptelenedett. „Este bementem az Arany-
sas-ba a város mintha ki volna halva — írja Szinnyei — a boltok bezárva, az utcán itt-ott egy 
két ember. Az Arany-sas-ban kívülem és két Atti la-huszáron kívül senki sem volt."" ' 
Közben befagyott a Duna is, ami nagy veszélyt jelentett, mert ezzel Komárom megszűnt 
bevehetetlen erőd lenni. N y o m b a n megszervezik a nemzetőrséget, sőt a nemzetőr tüzérséget 
is, és a derék polgárok a nap 24 óráján keresztül őrzik városukat. May János tüzér alezredes 
a befagyott Duná t és a Vág-Dunát löveti ágyúival, hogy megakadályozza az ellenség 
meglepetésszerű átkelését a fo lyókon. Váli Mari feljegyzéseiből maradt ránk a komáromi 
nemzetőrség életének jellemzése. A nemzetőrség irányító központja a Rozália téren volt. Itt 
szokták tartani gyűléseiket és innen indultak szolgálattételre. Lényegében polgári ruhát 
hordtak. Ami nemzetőrré tette őket, a fejükön lévő fekete posztóból készült — a 
katonákéhoz hasonló — süveg, s rajta sárgaréz lemez K O M Á R O M felirattal. Bal kar jukon 
nemzetiszínű karszalagot hordtak. Fegyverük egy-egy kiszolgált puska volt, amit a 
várkormány bocsátott rendelkezésükre. A legtöbb nemzetőrnek még kard is díszlett az 
oldalán, ami családi fegyverként maradt apáról fiúra. De szóljon a szemtanú, az átélő 
hitelességével: 

„Komárom városa is megalkotta a maga nemzetőrségét. Mintha még most is látnám azt a nagy nehéz 
puskát, melyet kedves apám felszerelésül kapott . . . A puskához egy golyóöntőt is kaptunk. Azért 
mondom, hogy kaptunk, mert azt azonnal kedves anyámnak adta át kedves apám, néhány fontnyi 
álomdarabokkal együtt, azzal az utasítással: öntsünk golyókat, mikor kedves anyám háztartási dolgai 
engedik, egy pléhkanál segítségével. Ennél a golyóöntésnél én is segédkeztem. Öt golyót lehetett 
egyszerre készíteni, mert annyira volt hely a golyóöntő-minta üregébe. A középső golyó mintájánál egy 
lyuk volt, azon kellett becsurgatni az olvasztott ólmot, onnan elfolyt az a jobb és balfelől lévő két-két 
lyukba . . . Kedves anyám nemzeti színű karszalagot horgolt, én pedig a fehér csíkra keresztöltésű 
hetükkel ráhímeztem a NEMZETŐR szót. Ezt a karszalagot viselte kedves apám, kabátja bal ujján . . . 
nemsokára . . . nemzetőr tüzérséget is szerveztek, s ekkor kedves apám, valamint Károly bátyám is 
nemzetőrtüzérek lettek . . . A tüzérek jelvénye két keresztbe tett parányi ágyúcső s ezek felett hat 
golyóból álló piramis volt ezüstből készítve . . . A komáromi sziget orrán lett felallítva egy nemzetőrbaté-
ria . . . Ide volt szolgálattételre beosztva kedves apám és Károly bátyám is. Sokszor nem jöhetett haza 
egyik vagy másik ebédre; ilyenkor kedves anyámmal kivittük utánuk az ebédet kocsin. Milyen fontos 
személyiségnek képzeltem én ilyenkor magamat! Nemzetőrtüzéreknek ételt szállítottunk! S ott kint 
megnézhettem jobbról, balról — egész közelről — a fényes csövű nagy ágyúkat! Megtapogathattam a 
gúlába rakott nagy ágyúgolyókat!" 

Általános támadás Komárom ellen 
Weiden tábornok mielőbb dűlőre akarta vinni Komárom ostromának kérdését. Nyi lván 

értesülései voltak a honvédsereg támadó hadműveleteiről. Stratégiai célként tűzte ki 
Komárom elfoglalását, mielőtt a felmentő honvédsereg megérkezne. 

Weiden táborszernagy március 30-ra kiadott általános támadási parancsa Komárom ellen. 

„Mivel bebizonyosodott, hogy a Komáromi helyőrségben nincs elég alkalmas tüzér arra, hogy az 
erődök nagy kiterjedése miatt valamennyi ágyút ellássák, ezért fontos, hogy sok oldalról való támadással 
az ellenséges tüzérséget megosszuk. Valószínűnek tartom, hogy a helyőrség értesült Görgey közeledéséről 
a vár felmentésére, valamint, hogy a csapatok megbízhatatlanság miatt nagyobb kitörést nem 
kísérelhetnek meg, mivel ezáltal alkalom adódik a szökésre. 

E feltevések miatt a következő tervet dolgoztam ki: 
30-án este Szent Péter környékén Kurtakeszi felé a Veigl-dandár nagy tábortüzet gyújt, úgy, hogy 

láthatókká váljanak a várból. Napkeltekor Bátorkeszi irányából ágyútüzet nyitunk, és az egész 
Veigl-dandár megindul. Ha lehetséges a gróf Crenneville alezredes portyázó csapatának idevonása 

^Szinnyei József: i. m. 81. old. 
22 Váh Mari: i. m. 64—65. old. 
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Érsekújvárból, akkor az Bagotán és Ógyállán keresztül Szittavára vonuljon, és a Veigl-dandárral, amely 
vele szemben áll fel, egy látszattámadást kezd. Ekkor Ószönyböl néhány, az ellenség előtt látható csapat 
Almás felé megy, a tüzérségi tűz pedig Bátorról közeledik. Ebben az állásban meg kell várni, hogy mit 
csinál az ellenség a Vág-hídfőnél. Ha ott gyülekezik és kitöréshez készülődik, akkor a Veigl-dandár 
Kurtakeszire vonul vissza, mintha Almásnál át akarna kelni, anélkül, hogy emiatt túlságosan 
eltávolodnék. Grenneville alezredes portyázó csapata a Szittaván levonul. Ezután majd megmutatkozik, 
hogy az ellenség mennyiben téveszthető meg, akit ekkor minden oldalról megtámadva és elvágva, vissza 
kell vetni a várba. 

Napfelkeltekor a Sossay-dandár balszárnyával egy mozdulatot tesz a Vág jobb partján a Vág-sziget és 
a Nádorvonal északi csúcsa felé. Itt a tüzérségi tűznek kell lekötnie az ellenség figyelmét. Kitörésnél 
visszavonul, hogy az ellenséget maga után csalogassa. 

Nemesőrsnél a Sossay-dandár egy másik oszlopa a Duna bal partján lefelé megy, és alkalmas helyen egy 
üteget próbál felállítani, ahonnan a Nádorvonal végét és a szigetet lőni lehet. Eközben a Homokhegyen 
lévő ütegek is lövik a szigetet és a Nádorvonalat. 

Újszőnyben már éjszaka folyamán feláll egy zászlóalj; két zászlóalj tartalékként áll Ujszőnynél 
ütegeink fedezésére; a lovasság pedig a 8. sz. sánc és az Ószőny közötti területet fedezi. Míg ez 
megtörténik, dél lesz. Minden üteg a Duna-hídfő ellen egyesíti a tüzét. 12 órakor megszűnik ez a tűz, 
majd Ószőnyből az első rohamcsapat előnyomul. Ezeket rőzseköteghordók követik. Addig, míg a 
rohamcsapatok nincsenek kitéve az ellenséges puskatűznek, hanem csak a tüzérséginek, addig külön 
harcrendben vonulnak előre, az ostromlott pont előtt azonban gyorsan egyesülnek. Ettől a pillanattól 
kezdve tilos a tüzelés, és csupán a szuronyt szabad használni. Az elfoglalt sáncokon ne tartson sokáig a 
berendezkedés, mert erről az utánuk jövők gondoskodnak. Az ellenség első megingását kihasználva, 
szorosan kövessék azt, hogy ahol lehetséges, behatolhassanak a sáncokba. Ugyanekkor, azaz délben, a 
már korábban, az eddig a Duna jobb partján a Homokhegy alatt alakult csapat nyomuljon a sziget felé. 

A hajók elülső részét rakjuk meg rőzsekötegekkel, melyek mögül a legénység tüzelni tud. Röppentyű 
ütegeket is helyezzenek el a hajókon, amelyek a sziget legkeletibb részén kössenek ki. 

Közelebbi részleteket nehéz meghatározni, mivel ezek a helyzettől és a csapatparancsnokok képessége-
itől függnek. Egyiknek sem szabad szem elől tévesztenie azt a főcélt, hogy a csőcselékből álló ellenséges 
sereggel szemben elért sikert a leggyorsabban arra kell felhasználni, hogy bevonuljunk a várba. Eközben 
fehér zászló kitűzésével, vagy parlamenterekkel nem szabad az előnyomulást meggátolni. Aki ellenáll, 
azt lelőjük, aki megadja magát, azt hátraküldjük. "2J 

W e i d e n t á b o r n o k t ámadás i t e r v e z e t e m é l y e b b e l emzés t igényel . N y i l v á n a h í res o s z t r á k 
k a t o n a i s k o l a e lméle t i tételei t k í v á n t a megva lós í t an i a g y a k o r l a t b a n . D e a szöveg rávi lágí t a 
ha rc k ö n y ö r t e l e n s é g é r e is, a m i k o r k izá r ja a p a r l a m e n t e r e k k e l va ló e g y e z k e d é s l ehe tő ségé t . 
Végeze tü l p e d i g e lképze lése l ehe t az u t ó k o r o l v a s ó j á n a k , h o g y a nyi lván reá l i snak vélt 
s t ratégiai c é lk i t űzé s — K o m á r o m elfoglalása — megh iús í t á sa m i l y e n á l d o z a t o t k ö v e t e l h e t e t t 
a v á r v é d ő k r é szé rő l . 

A márc iu s 31- i á l ta lános t á m a d á s t e lőkész í tve , az o s z t r á k seregek m á r 29-én m e g k e z d t é k a 
tüzérség i t ü z e t . A Csi l lagvár el len már i s m e g i n d í t o t t á k a t á m a d á s t : 

„Az ellenfél a szőnyi erősséget rohammal megtámadta, de a veszprémi önkéntesek erős tüzelése, 
visszaverte őket . . . Délután az ellen ismét elkezdte a bombázást, 4 óra tájban egy bomba a ref. templom 
mellett egy zsidó padlásán a szalmát meggyújtotta, a láng a ref. templomba is belekapott, elégett egészen, 
a harangok leestek és így a zsarnoknak kedve telt . . . Március 31 . . . az ellenfél nagy csoportokban jő 
Hetény felől és meg fogja támadni a Vág felől a várat és a várost. Délelőtt 10 órakor meg is kezdte a 
támadást minden oldalról, kivévén a nádor-vonalat; az Apáli-szigetet legjobban ostromolta, szólt az 
ágyú duplázva . . . Délután 4—J óra tájban hallottam, hogy csak a mi veszteségünk az Apáli-szigeten hét 
halott és 20—2.5 sebesült; a halottak között van Beöthy Zsigmond fő, egy alhadnagy, egy őrmester és 4 
közvitéz. "24 

A z el lenséges t üzé r ség f ő k é n t a r e f o r m á t u s o k t e m p l o m á t ke re s t e b o m b á i v a l . A t e m p l o m -
t o r o n y b ó l u g y a n i s m é g egy kis t o r o n y e m e l k e d i k ki , magasan a h a r a n g o k fö lö t t . E z a v á r o s 
l egmagasabb p o n t j a . E z t a kis t o r n y o c s k á t , m e l y b e n éppen csak elfér egy e m b e r , a 
h o n v é d s e r e g haszná l t a m e g f i g y e l ő p o n t n a k . I n n e n az e l lenségnek m i n d e n h a d m o z d u l a t a jól 
e l l e n ő r i z h e t ő vo l t . A k i s t o r o n y b a m á r nem veze t l épcső , oda csak egy beép í te t t h á g c s ó n lehe t 
fe l ju tn i . A z o n b a n az el lenség is jól tud ta , h o g y m e l y i k a vá ros l egmagasabb p o n t j a , így 

2 3H. I. L. 1848/49. 19/155. 
"Szinnyei József: i. m. 84—85. old. 
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egyre-másra küldte ágyúlövedékeit a református templom felé. Magát a templomot ugyan 
nem találta ellenséges lövedék, de ahogy a szemtanúk írják, tűznek lett áldozata. Bár a 
harangok elolvadtak, amikor a templomhajó égett, maga a t o rony megmaradt, és így 
továbbra is szolgálhatta a védősereget. Váli Mari ezeket a drámai pillanatokat a következő-
ként jegyezte fel: „ . . . csodák csodája — a toronyte tő és a fölötte levő kis szoba is épen 
m a r a d t . . . A buzgó református szekeresgazdák — a sok bombahullás dacára is — ledobálták 
az égő gerendákat a templom tetejéről, hogy a stukatur be ne égjen, s megmentették a 
belsejét."25 Irodalomtörténeti érdekesség: a Jókay-ház közvetítésével jutott el a tűz a 
református templomig. Erről pedig Beöthy Gáspár naplója tudósí t : „Március 29-én, a 
Bomba a Magyary Curiális házba bé csapott, ez meg gyulladván, erről Jókayné Komám 
Asszony háza is meg égett, erről pedig dél után 4. órakor a Templomunk födele égett el, s a 
Harangjaink el olvadtak."26 E k k o r égett le tehát a híres Jókay-ház is. így pusztultak el az ifjú 
Jókai Mór rajzai, könyvei és első írásai. 

Az ellenség pedig mindjobban megközelítette a várost. Az os t romágyúk egyre messzebb 
lőtték ki halált hozó gránátjaikat. Az ost rom hevessége napról napra fokozódot t . A 
komáromiak pedig egyre mélyebbet ittak a keserűség poharából. Már a Rozália-tér sem 
nyúj tot t védelmet. De lapozzuk tovább a kortörténeti szempontból rendkívül értékes 
Beöthy-naplót : 

„Március 31-én, Reggeli órákban a Cs. K. Katonáknak egy nagy része a Vág-Dunán túli barom vásári 
állomásról támadta meg a várost Ágyúkkal és Congvér rakétákkal lődözve; későbben visszavonultak . . . 
Április 4-én Reggeli 7. órakor a Bomba a Cseléd Szobámba bé csapott, s ott elpattant, a Stukatort bé 
szakasztotta az ajtókat ablakokat Szobákbéli Bútorokat, a bent lévő takarék tűzhelyei együtt Szélyel 
darabolva összezúzta; ugyan ezen órában egy másik Bomba a Kutam mellé csapott. "J 

Amint tud juk , a Jókay-család (Váliékkal együtt) a Tolnai utcába menekült egy havas 
éjszakán. Váli Mari tolla nyomán mozaikszerűen rajzolódik ki a menekültek sorsa, a 
szörnyűségek egymásutánja, amely más száz és száz komáromi család sorsával volt azonos. 

„Húsvét első napjának reggelén már a Rozália térre is hullottak a bombák. Mikor pedig a Szabó 
Mihály-ház menekültjei éppen ebédüket fogyasztották volna, irtóztató reccsenés, majd fülsiketítő 
durranás riasztotta fel őket: az udvarra csapott a bomba! Összezúzva ott egy nagy öreg szederfát . . . 
Most hová meneküljünk ? . . . — ez volt az általános rémült kérdés . . . Kedves apám pedig minket 
hármunkat (Jókai Mór édesanyja, Jókai Eszti, Váli Mari, Sz. Z.) a Vág-Dunasor egy szélső házába 
vezetett: Tuba halászmester családjához. Ott hét gyerek volt a háznál!— én a nyolcadik . . . saz éjjelt ez 
a gyereksereg a földre terített néhány gyékényen töltötte . . . kedves anyám is közöttünk!. . . Ami ágy 
volt a háznál, abban az öregebb menekülőknek és háziaknak volt helye. Nagymamácskám és kedves 
apám a széken ülve virrasztották át az éjjelt. Igen sok volt itt a menekülő. Reggel alighogy felkeltünk . . . 
Tubáné asszonyság . . . szénfekete haját éppen fésülni kezdte . . . ismét a tegnapihoz hasonló dördülés 
reszkette meg közelünkben a leget, s ijesztett agyon bennünket. Itt a kertben ütött le a bomba! . . . 
Kedves apám ismét sietett hármunkat mentem: ki a Cigány mezőre, hol már régebben három óriási 
hosszúságú deszkaépület (barakkok) volt készítve a menekülök részére. 

Tehát a Jókay-család is a Cigánymezőn kötöt t ki, ahogy a komáromi családok százai. Ez 
volt ugyanis már csak az egyetlen biztos hely, ahová nem értek el az ostromlók ágyúgolyói. 
A városon kívül, de a Nádorvonalon belül lévő rét nevét onnan kapta, hogy kóbor cigányok 
szoktak rajta táborozni , egyébként a városi gulya és a ménes legelészett ott . 

Az os t romzár következtében a magára maradt Komáromból egyre nehezebben tudták 
kijuttatni a futárokat . Ekkor léggömböt bocsátottak fel a várból, abban bízva, hogy a 
szerencsés légjárás eljuttatja az ország keleti részébe, amely nem esett ellenséges megszállás 
alá. Osztrák hadijelentés alapján értesülhetünk egy ilyen kísérletről, amely azonban — a 
kedvezőtlen széljárás következtében — meghiúsult. 

A drámai harc pedig napról napra fokozódot t . A vár ugyan még állta az os t romot , de a 
város égett és pusztult . Sok szerencsétlennek csak a csillagos ég jelentette feje felett a födelet. 
Kísértetvároshoz volt hasonló az ostromlott Komárom. Az új várparancsnok pedig még 
mindig nem érkezett meg. T ö r ö k Ignác vitéz katona volt, de mérnök és nem hadvezér. 
Sürgették is Komáromból az új parancsnok kinevezését, amelyről Szemere Bertalan 
Kossuthhoz intézett levele tudósít . 

^ Váh Mari: i. m. 75. old. 
~hBeöthy Gáspár naplója. 
2 7Uo. 
28Váli Mari: i. m. 77. old. 
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„Miskolc, 1849. április 1. 
Barátom! Most jött egy futár Komáromból. Jablonczay százados, hozzám kísérték, ö hoz levelet 

Töröktől. Még nincs ott Guyon. Indult f . hó 22-én. 17-ke óta bombázzák a várat, de kivált a várost, 30, 
60, sőt már 120 fontosokkal. Eddig kevés kárt tett. De a vár segedelmet vár. "29 

Az 1848. szeptemberi nagy tűzvész következtében Komáromban csak két templom 
maradt épen. A Szombati utcában a reformátusok, valamint a Rozália téren a katolikusok 
temploma. Mint tud juk , a bombázás következtében a református templom részben leégett. 
Ennek a tragikus eseménynek a következtében került sor arra a vallástörténeti érdekességre, 
hogy a Rozália-templomban tartották a reformátusok a húsvéti istentiszteletüket. 

A hónapokig tartó ostrom alatt — amikor a családok nagy része kénytelen volt elhagyni 
ot thonát — nem volt tanácsos őrizetlenül hagyni a házat. Az említett Beöthy-naplÓDÓl 
megtudjuk, hogy a Beöthy család házőrzőt alkalmazott, jó pénzért. Az akkori gazdasági 
helyzetet figyelembe véve, igen jelentős összeget fizettek egy-egy házőrzőnek, ami nagyjából 
egynapi napszámnak felelt meg. A március 22-i és az azt követő bejegyzések az őrzési 
díjakról ezeket mondják : „Mikolay Józsefnek egy Napi házam őrizéséért fizettem 1.30 
Frt. "3C Március 22-e után Beöthy Gáspár egy állanaó őr t fogadott. „Csehi Jánost a Bombázás 
alatti időre házam őrzésére megfogadtam, a megalkudott bére minden 24. órára 1 Frt 15 
kr."31 A bombázás fokozódásával a házőrzőnek is inába szállt a bátorsága. Erre utal az a 
bejegyzés, mely szerint bátorítót is kellett alkalmazni: „Mártius 25-én, Barasó Jakabot a 
Cseni János mellé házőrzőmnek megfogadtam, a bére minden 24. órára 1 Frt 15 kr."32 

Amikor megindult a honvédsereg tavaszi hadjárata, egyik célként volt kitűzve az 
ostromlott Komárom felmentése. Addig is, míg minderre sor kerülhet, tartani kellett 
Komáromban, a várvédőkben az erkölcsi ellenállás ereiét. Ezt a kormány is jól tudta. Erre 
utal Kossuth üzenete is. Titkosírással a következő tartalmú levelet küldte Komáromba: 

„Komárom város lakosainak! Komárom ne féljen, ha az egész osztrák sereg körülvenné is; sarkában 
leszünk győzhetetlen erővel, már is fut Vác felé, nem akar ütközni, nyomában vagyunk. Komáromnak 
mindenesetre feloldó sereget küldünk, azért tartsa magát, győztünk, győzünk mindenütt. 

Főhadiszállás Eger, március 30-án 
Kossuth Lajos elnök. "3} 

Április 4-én ismét támadásba lendült az ostromsereg. Most fő célpont, a Duna jobb 
partján, a Csillagvár volt. 36 ágyú lőtte egész napon át, szakadatlanul. Csillagvár védői 
azonban kiállták a gyilkos ágyútüzet, és visszavertek minden támadást. A támadÓK egyedüli 
fegyverténye volt, nogy szétlőtték a hajóhidat, amely Komáromot kötöt te össze a Csiflagvár-

De lapozzuk tovább Beöthy Gáspár naplóját! 

„Április 6-án, Reggeli 7. órakor az Ebédlő Szobámba a Bomba bé vágott s ott el pattant a stukatorokat 
le szakasztotta a padlót, ajtókat, ablakokat kájhát a Szobába lévő Bútorokkal együtt öszve darabolta. 
Estve táján az utczára néző Mellék Szobámba a Bomba be csapott és el pattant, a pintzémet bé nem ütötte 
ugyan, •hanem az egész Stukatort le szakasztotta, a padlót össze törte, a falakat öszve meg öszve 
repesztette, a két ablakját rámájával és vas gáttereivel helyükről ki vágta, a benne levő Bútorokat a 
mellette levő nagyobb Szobámba létező Bútorokkal, portzelán és üveg edényekkel együtt a Kájhát és 2. 
ajtót öszve darabolta és zúzta, és még a nagy Szobámba lévő 2. ablakot is. Április 8-an, Húsvét Ünnepe 
lévén: a Cs.-K. hadsereg ágyúzása s Bombaztatása Szüntelen folyt. "J> 

Ahogy közeledett a felmentő honvédsereg, úgy erősödött az ost rom. Az ostromlók 
minden erővel bir tokba szerették volna kapni Komáromot , mielőtt a felmentő sereg 

2 9H. 1. L. 1848/49. 19/476: 
30Beöthy Gáspár naplója. 
3 , Uo. 
;2uo. 
"Szinnyei József: i. m. 115. old. 
}*Vargyas Endre: A magyar szabadságharc története 1848/49-ben. Kiadja Mehner Vilmos. Bp. 
1879. 544. old. 
,sBeöthy Gáspár naplója. 
>hVáli Mari: í. m. 82. old. 
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megérkezik. A bombázás szünet nélkül folyt. Támadás támadást követett. Váli Mari arról 
tájékoztat bennünket , hogy elsősorban a Nádorvonalat támadta az ellenség.36 

Az ostrom hevességét és kíméletlenségét mutatja, hogy az osztrákok elrendelték Újszőny 
kiürítését. A Komárommal szemben — a Duna jobb partján — fekvő község akadályozta a 
támadók hadműveleteit.37 Az osztrákok ily módon jobb felvonulási lehetőséghez jutottak. 
Ágyúütegeiket most már közvetlen Komárommal szemben, a Duna partján állították fel. 
Ezzel jelentősen megnövekedett az ágyúk lövedékeinek hatósugara. Ennek következtében a 
városban ú jabb és újabb utcák kerültek tűz alá. Erről így tudósít a Beöthy-napló: 

„Április 14-én, Délbe a Cs. K. hadsereg az eddigi Rátz, Csapó és Vármegye utzáktóli Bomba és Ágyú 
irányzatát a Városnak más részére tudniillik a Rozália térre, kis piatzra, Huszár, Szekér, Mester, To és 
József utzákra és a Vágduna Sorára vette, — s rettenetes erővel bombáztatta s rontotta a várost Új 
Szőnyből; ekkor ezen helyekről a lakosság a Víz útzára menekült . . . Április 15-én, Rátz Húsvét lévén, 
Regeitől estvélig Szinte oly nagy erővel bombáztatta a Városnak ezen részeit; ekkor a Czieány mezőn és 
a Kiséri őszi vetéseken készült barakokba és az úgynevezett Új Várba vagy Nádorvonalba menekült a 
lakosság; magunk is egy pár éjjel a barakokban tartózkodtunk és háltunk.' 8 

Azonban az ellenség minden bombája és ágyúja sem tudta megtörni Komárom ellenállását. 
A polgárság nem csüggedt, az őrség vitézül kitartott, egészen a város 1849. április 22-i 
fölmentéséig. Akárhány parlamentert is küldtek Komáromba, az mindig elutasító válasszal 
tért vissza. Véres tartalmat nyer t ezekben a napokban a vár falában lévő „Kőszűz" felirata: 
„Sem csellel, sem erővel!" 

Dr. Szénássy Zoltán 

Népiskolák a XIX. században 

A népiskola Győr megyében 
A Habsburg-dinasztia politikai vonalvezetésének egyik sarkalatos alaptétele volt, hogy „a 

tudatlan tömeget könnyebb irányítani, a kevésbé képzett népre sok mindent rá lehet 
kényszeríteni." A reform-korszakban természetesen ez az elv már nem érvényesülhetett 
korábbi merevségében, de nem vitás, hogy az 1848-as magyar szabadságharc előtti 
esztendőkben — különösen a falvakban — ismét lelassult a népoktatás fejlesztésének üteme. 
Győr megye viszonylatában ez különösen azért érdekes, mert éppen Kolosváry Miklós 
táblabíró, a vármegye országgyűlési követe hangoztatta legjobban a pozsonyi diétán az 
ifjúság hazafias szellemben való nevelését és a magyar tannyelv kötelezővé tételét. 

Részben elavult, régi monográfiáink ugyan nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget 
ennek a visszaesésnek, de a legutóbbi évtizedek során feltárt levéltári dokumentumok annál 
nyomatékosabban igazolják, nogy milyen lehetetlen, sőt siralmas helyzet jellemezte ebben 
az időszakban a falusi népoktatás ügyét. Az 1845 és 1847 közöt t készített részletes járási 
jelentések, valamint az egykorú tanügyi kimutatások eléggé leplezetlen módon örökítették 
meg a valóságos tényeket az u tókor számára. 

Számos nehézség persze abból származott , hogy a községjegyzői és tanítómesteri 
feladatokat szinte mindenütt ugyanaz a személy látta el és helyenként a szülők sem 
fordítottak különösebb gondot arra, hogy gyermekeik iskolába járjanak. Munkaerejüket 
inkább a föld megművelésénél vagy a ház k ö r ü l hasznosították, hogy a család szűkös anyagi 
viszonyain, kenyérgondjain könnyítsenek. A pusztai (a későbbi pannonhalmi) járásban 
aránylag kedvezőbb volt a helyzet, bár Győrszentmár tonban pl. a katolikus népiskola 221 
tanulójára csak egy tanító jutot t , a Nagybaráthegyen lakó családok gyermekei pedig a nagy 
távolság és a „súlyos ruhátlanság" miatt iskolázás nélkül nőttek fel. Lent a községben volt 

7Beöthy Gáspár naplója. 
, 8Uo. 
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ugyan tanoda, megrongált tetőzettel és félig kidőlt falrészekkel, ezt azonban csak a falubeliek 
látogatták. 

A győri járásban már sokkal több panasz akadt az iskolák állapotával kapcsolatban. Vámos 
községben az iskolának is o t thont nyúj tó jegyzői lak a dunai árvíz miatt összeomlott , 
Véneken a sötét tanoda szobájában még padok sem voltak. A gyermekek jórészt állva 
tanulgattak. Nagybajcson a düledező iskolát még a hivatalos jelentés is barlanghoz 
hasonlította, Ot tevényen az épület a tűz martalékául esett, Kunszigeten pedig a részeges 
tanító még a legszükségesebb oktatási feladatokat sem tudta ellátni. De szörnyű volt a 
helyzet Markotabödögén is, ahol a megroggyant iskolában életveszélyes körülmények 
közö t t lehetett csak tanítani, és az 50 főre méretezett helyiségben 105 tanuló volt 
összezsúfolva; vagy Pinnyéden, ahol az árvíztől megrongált, egészségtelen épület sötét 
szobájában, télvíz idején, a földön üldögélve írták leckéiket a szerencsétlen gyermekek. 

A legsúlyosabb esetek azonban Sokoróalja iskolaügyét jellemezték. Itt szánalmas kö-
rülményekről , kirívó állapotokról adtak számot a községi jegyzők, hiszen a járás főbírája 
a következőket volt kénytelen jelentésébe foglalni: „A járásombeli falvak iskolái a legtöbb 
helyen a szellemi kiképzésre nézve oly alacsony fokon állanak, hogy a tanulmányok silány 
közlése által a tanulók a legnagyobb hátramaradásban vannak; de ennek egyik fő oka abban 
is rejlik, hogy a tanítók sincsenek eléggé az oktatói képességekbe avatva!" Voltak azonban itt 
egyéb bajok is, hogy csak néhányról történjék említés: a mórichidai iskola tanulóinak fele — 
kb. 25—30 gyermek — állandóan hiányzot t , mivel a nedves falaktól mindenki megbetege-
det t ; Gyarmaton kimustrált, rossz kocsmapadokból állott az iskolai berendezés, de esős 
napokon még így is szünetelt a tanítás, mert az idők vasfoga a tetőzetnek csak a roncsait 
hagyta meg; Mérges községben az iskolaépület ingatag állapota mellett a tanító is hanyag 
volt ; Szemerén pedig egy hitvány roskadozó zsellerházban oktatták a református vallású 
gyermekeket. 

Ez volt tehát a tényleges helyzet az elmúlt század közepe táján, a 48-as szabadságharcot 
megelőző években, és nem lehet azon csodálkozni, hogy Győr megyében, amely az 
oktatásügy tekintetében egyébként országos viszonylatban a 6. helyen állott, még a 
kiegyezés esztendejében is 30%-on felül volt az analfabéták száma. Javulás csak 1868. évi 
népiskolai törvény életbe lépése után következett be, amikor az államhatalom intézményes 
beavatkozása és ellenőrzése nyomán, a Kisalföld falvaiban is fokozatosan megszűntek a 
korábbi szomorú időszakra emlékeztető tarthatatlan állapotok. 

Dr. Lengyel Alfréd 

Bács-Bodrog megyei tankerületi 
iskolai tanács jelentése 

Az Eötvös József-féle oktatási törvény hatására, a kiegyezést követő polgári átalakulás 
lehetőségei közöt t — s azok szellemében — kezdődött meg a XIX. század közepén a magyar 
közoktatás jobbítása, nyitottabbá tétele. Ennek egyik formája a vármegyénként létesített és 
működtete t t iskolai tanács. A levéltári adatok szerint Bács-Bodrog vármegyében ez a testület 
1869. október 6-án alakult meg.1 A több mint egy évszázaddal ezelőtt megfogalmazott 
oktatáspolitikai gondolatok azért is tarthatnak számot a ma emberének figyelmére, mert 
segítségükkel összevethetjük ennek az időszaknak közoktatási törekvéseit, eredményeit, 
gondjait és azok értelmezését a maiakkal. 

Megkapóak a jelentés bevezető gondolatai „ . . .az említett iskolai hatóságnak öt évi 
működéséről számot adhassak, és pedig azon célból, hogy a T. Bizottság megítélhesse valljon 
az iskolai tanács hivatásának és kötelességének hazafias tevékenység által megfelelt-e?" 
Számomra ezek a gondolatok azért is értékesek, mert a nemzetté válás folyamatában 

'Bács-Bodrog vármegye ebben az időszakban magába foglalta a mai Bács-Kiskun megye déli 
részét, valamint a mai Jugoszlávia területén Zombor t és környékét egészen a Tisza torkolatáig. A 
vármegye székhelye akkor Z o m b o r volt. Az iskolai tanács 5 éves munkájáró l szóló értékelés a 
vármegye Közigazgatási Bizottságának ülésére készült 1874. szeptember 22-én. A dokumentu-
mot készítette és előterjesztette Dimitrievits Milos megyei tanfelügyelő. 
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megtalálta a lokális és szélesebb érdeket szolgáló célok közül azt, ami egyetemes — nemzeti 
—, s ennek rendelte alá a helyi, a „partikuláris" célokat. 

Az iskolai tanács öt év alatt 16 alkalommal ült össze és 171 határozatot hozott . 
Tevékenysége eredményeit így fogalmazza meg: „Működésében az iskolai tanács kiválólag 
gondoskodot t arról, hogy a tanköteles gyermekek évenként Írattassanak össze, és az 
iskolákban rendesen járattassanak, továbbá, hogy a tanerők és az iskolai helyiségek 
szaporíttassanak és végre, hogy a törvény által meghatározott tantárgyak adassanak elő és a 
tantermek kellőleg szereltessenek fel." 

Ezt követően a jelentés a népnevelés helyzetéről, állapotáról ad átfogó képet statisztikai 
adatok segítségével. Vizsgálatának alapja az 1869. és az 1874. évelt összehasonlítása, 
számbavétele. Az akkori Jbács-bodrog megyei tankerületben, ide számítva a négy királyi 
várost is, 676 149 lélek van, és így e tankerület a lakosság számára nézve Magyarországban a 
legnagyobb." Arról is tájékoztat a jelentés, hogy 5 év alatt a lakosság száma növekedett . 

Az 1874. évben a tanköteles gyermekek száma 106 287, a lakosság 18,5%-a. Közülük 
rendszeresen iskolába járt 68 681, míg öt évvel korábban csak 56 616. Tehát a megye 
iskoláiba öt év múltán 12 065-tel többen igényelték az iskola szolgáltatásait. Ez a létszámnö-
vekedés felettébb érdekelte a népnevelés irányítóit, mert mind felekezeti, mind nemzetiségi 
megoszlásban feldolgozták. Ez utóbbi figyelemre érdemes napjainkban is. Eszerint a 12 065 
gyermek az alábbi nemzetiségi megoszlásban jelentkezett: magyar 6 087, német 4 021, szerb 
1 572, bupyevác, sokác 100, tót (szlovák) 239, orosz 46. A statisztika egyértelműen jelzi, 
hogy a megyében a magyar és a német anyanyelvű lakosság létszámnövekedése a legdinami-
kusabb. 

Sokatmondóak azok az adatok, amelyek a rendszeres iskolába járók nemzetiségi megosz-
lását mutatják. Ezeket az adatokat a jelentésben használt formában közöl jük, azzal a 
megjegyzéssel, hogy a megyében a tanköteles gyermekek a lakosság 18,5%-át teszik ki, tehát 
a százalékok a tanköteles gyermekek arányával összevetve jelzik az iskoláztatási gondokat . 
1874. évben iskolába járt: 

Magyar 26 755, vagyis a lelkek számának 11 % -a 
Német 26 135, vagyis a lelkek számának 15%-a 
Szerb 8 013, vagyis a lelkek számának 8%-a 
Bunyevác, sokác 3 881, vagyis a lelkek számának 5%-a 
Tót 2 993, vagyis a lelkek számának 12%-a 
Orosz 904, vagyis a lelkek számának 11 % -a 

A ma embere számára meghökkentő, hogy 37 606 gyermek, a tankötelesek 35%-a nem 
látogatja az iskolát. Mi indokolja az iskolától távolmaradók nagy számát? „Ennek egyik oka 
az, nogy a megyei határozat a kényszeriskoláztatásra nézve az illető községek által, 
lelkiismeretesen nem hajtatott végre és másik ok pedig az, hogy törvénynek követelése a 
gyermekek iskoláztatására nézve szigorúak, mert ha pedagógiai szempontból a törvénynek 
azon intézkedéseit, hogy a 6—12 éves gyermekek a mindennapi, a 13—15 évesek pedig az 
ismétlő iskolába járni tar toznak, indokolni és védelmezni is lehet, abból azonban a mi jó és 
kívánatos még következtetni nem lehet, hogy a gyakorlati életben lehetséges és hogy a 
törvénynek intézkedése végrehajtható is." Valóban a törvény nem számolt azon követelmé-
nyekkel, feltételekkel, amelyek ebben a megyében is jelen voltak. Nevezetesen a 10. 
életévüket betöltő gyerekek ipari és kereskedelmi segédeknek mentek, illetve jelentős 
azoknak a száma, akiket a mezőgazdaság, mint gyermekmunkaerőt foglalkoztatott. 

A népnevelés követelményeinek és tényezőinek számbavétele közöt t nem elhanyagolható 
a tantermek és a tanítók számának alakulása. A jelentés szerint ekkor a megyében 346 iskola 
működöt t , amelyben 624 tanterem volt és ezekben 623 tanító, illetve tanítónő dolgozot t . A 
puszta tények számbavétele azt jelenti, hogy a települések többségére az 1 tanterem, 1 tanerő 
a jellemző. A nagyobb községek, a városok rendelkeztek több tantermes iskolával, a több 
pedagógust magáta foglaló tantestülettel. 

A korabeli tanügyi viszonyokat jellemzi, hogy 1 tanítóra, illetve 1 tanteremre 124 
tanköteles gyermek jutott. Mivel nem minden 6—12 éves látogatta az iskolát, így ez a szám a 
valóságban 96 volt. Sok vagy nagyon sok? Ezt a jelentés a következők szerint válaszolja meg: 
„miután a tantermek csekély kivétellel tágassak és a tanítók kötelességüket buzgalommal 
teljesítik így a tanerők és tantermek szaporításáig mindannyi 6—12 éves tanköteles gyermek 
az iskolába járhatna." 
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A megye iskolafejlesztésének programját és eredményét jól szemlélteti, hogy 1869 és 1873 
közöt t 134 új tanítói álláshelyet noztak létre és töltöttek be képzett tanítóval, illetve 156 új 
tantermet építettek. Az elért eredményt — nem kis optimizmussal — a jelentés így összegzi: 
„ . . . és miután e szép számok azt bizonyítják, hogy úgy polgári valamint hitf. községeknél a 
jó akarattal párosult áldozatkészség meg van — úgy e szam szerint kimutatott előzmények-
ből alapossággal azt a következtetést lehet levonni, hogy rövid idő alatt népnevelés ügyünk a 
törvény rendeletének minden tekintetben fog megfelelni." 

A jelentés arról is szól, hogy az iskolába járó gyermekek átlagosan évi 3 forint tandíjat (3 
napszám) fizettek, amelynek beszedése nem kis gondot jelentett. A tanítók fizetése, illetve 
átlagos évi jövedelme 492 forint . Az 1869. évi statisztika szerint Magyarországon a tanítók 
évi jövedelme átlag 438,5 Ft volt, tehát itt a megyében valamelyest többet kerestek. Ehhez a 
jövedelemhez hozzá kell adni a szolgálati lakást és a természetbeni juttatást. Támpontul 
szolgálhat e kor pénzértékéhez, hogy pl. 1 mázsa búza 1880-ban 11,96 Ft, egy férfi 
napszámbére 93 krajcár. 

Az iskolák felszereltségére utaló megállapítások is pozitív kicsengésűek. Míg az 1869. évi 
ellátottságot a fali olvasó tábla jelentette, addig öt év múltán „minden iskolának van 
földgömbé, földabroszai, természetrajzi és természettani ábrái és eszközei." 

Hasonlóképpen elismerően szól az iskolafenntartókról is. Mint ismeretes időszakunkban 
Magyarországon az iskolák döntő többsége felekezeti. A megyében a népoktatás szempont-
jából is meghatározó volt a kalocsai érsekség anyagi, szervezeti és irányítási szerepe. Erről a 
jelentés így írt: „ . . .a rendszeresített igazgatás, nem különben folytonos felügyelet és végre 
az illető papság buzgalmas tevékenysége folytán, a legszebb előmenetelt tettek." Más 
viszonyokat mutatnak a többi iskolafenntartókról szóló megállapítások. „Nagyon fájlalom, 
hogy a görögkeleti hitf. iskolákról ily értelemben nem nyilatkozhatom, a kérdéses 
iskolákban ugyanis csekély kivétellel előmenetel helyett hátramaradást tapasztaltam." 
Továbbá: „A görög cath. iskolák primitív állapotban vannak." Ugyancsak vegyes, illetve 
ellentmondásos viszonyok találhatók az izraelita iskolák körében, amelyekhez ellátottságban 
és színvonalban nagyban hasonlítanak a protestáns iskolák. Kedvezően ítéli meg a jelentés a 
községi iskolákat, amelyekben 109 tanító dolgozott . Ezek számát növelte a Baján és 
Szabadkán működő „állami képezde" mellett tevékenykedő egy-egy állami elemi iskola. 

A megye sajátszerűsége — iskola ellátottság szempont jából—, hogy „felsőbb népiskola e 
tankerületben nincsen; egy ily iskolának felállítása végett Apatinban az előintézkedések 
megtétettek, míg a többi, szám szerint 28, azaz oly községekben, a melyeknek lakossága 
5000-et felülhalad a felsőbb népiskolák felállítása miatt a tárgyalások folyamatban vannak. ' 

Külön foglalkozik a jelentés a polgári iskolákkal. Közülük is az igen jól dolgozó zentai, 
amelyben 90 fiú és 35 leány tanult 6 rendes tanár és 1 tanító közreműködésével. E város 
népoktatásügyének elismerésére a jelentés a következőket javasolja: „ . . . indítványozni 
méltóztassék a T. Bizottság Zenta város tanácsának és képviselőségének a népnevelés 
fejlesztése érdekében hozot t tettemes anyagi áldozatokért, továbbá az ottani iskolaszéknek 
buzgalmas működéséért , és végre Újházi Menyhért az iskolaszék elnökének hazafias 
tevékenységéért elismerését nyilvánítani és kijelenteni." 

A köszönet hangján szól a jelentés a kormánynak a megyére gyakorolt hatásáról, 
támogatásáról. Ebben első helyen szerepel a Baján és Szabadkán felállított tanítóképző, 
amelyek évi költégét — 48 590 Ft — a minisztérium magára vállalta. 

A tanítók folyamatos utóképzésének érdekében Baján „póttanfolyamok tartattak meg." 
Ugyancsak államköltségen képezték ki a néptanítókat „gazaászatban, tornászaiban." 

Egy ilyen évszázados dokumentum az érdeklődők körében is más-más következtetés 
levonására ad lehetőséget. Bemutatása azt szerette volna szolgálni, hogy tükröt adjon a XIX. 
század második felének Bács-Bodrog megyei oktatási törekvéseiről, jelezve, hogy a 
népnevelés ekkor is a társadalom érdeklődésének középpontjában volt. 

Dr. Molnár János 
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VÁLTOZÓ HflZflílK 

Barangolás Komárom megye 
természeti értékei között 

Úgy gondoljuk, mi Komárom megyében élők, hogy szűkebb pátriánkat nem nagyon kell 
bemutatni a közönségnek. Különösen nem, ha éppen természeti értékeink kerülnek szóba. 
Ki ne ismerné a Dunakanyar festői ívét, vagy a Turul-madarat , Tatabánya felett? Azt sem kell 
bizonygatni, hogy e változatos táj, megannyi értékével és érdekességével honi és külhoni 
turisták ezreit csalogatja, fogadja és gyönyörködtet i évről évre. Ám na mégis kívánatos a 
bemutatkozás, akkor csak a legfontosabbak leírására nyílik lehetőségünk. Arra, hogy sorra 
vegyük a megyében lévő országos és megyei jelentőségű természeti értékeket, mindenekelőtt 
a tájvédelmi körzeteket. A védett hegyek, völgyek, fo lyók, források, barlangok összesen 
húszezer hektár területen helyezkednek el. 

A Vértes méltán foglal el előkelő helyet Komárom megye természeti értékei között, bár 
csak a közepe tartozik hivatalosan a megyéhez. Ez azonban nem zavarja a természetkedvelő 
embert , aki bizonyára nem is keresi a szép erdőben éppen a megyehatárt. A hegység belseje 
ma is nagyrészt lakatlan és csak a széleken alakultak ki települések. Rövid meghatározása így 
szólhat: tönkhegység, völgyek szabdalta fennsíkokkal, amelyekből egy-egy, nem túlságosan 
magas csúcs emelkedik ki. Jellemző kőzete a dolomit, amelynek lepusztult részei festői tájat 
varázsolnak a turista elé. A völgyek azonban nemcsak szépek, hanem hasznosak is: a 
legnagyobbik, az Oroszlányi-meaence barnaszenet tartalmaz. A természeti értékek sorába 
tartozik még a bauxit, a fa és a szőlő, a hegység különböző részein. Oroszlány más 
szempontból is érdekes számunkra. Határában található a majki kastélypark és vértesszenke-
reszti műemlék romoka t övező terület. Maikon találjuk az 1748-ban épült kamalduli 
kolostor és rendház együttest a remeteházakkal és kápolnákkal, mint az egykori barokk 
építészet becses emlékeit. Később, az ot t épült grófi kastély körül, 1860-ban létesítettek nagy 
kiterjedésű parkot, amelyben ma is fakülönlegességeket találni, főként ciprusokat. Kellemes 
sétát ígér a tópart is. Figyelemre méltó korú és vastagságú borostyánindák tapadnak a 
templom egykori tornyára, tisztes magasságban. A terület felújítás alatt áll, s igen nagy 
látogatottságnak örvend. (Részletes ismertetését lásd a 71. oldalon.) 

Kevésbé látványos, de hasonló értékű műemlék együttes bújik meg a közelben, a XII . 
században épült „vörös klastrom" néven emlegetett vértesszentkereszti monos tor rom. N e m 
messze két várrom és a körülötte zöldelő parkerdő ugyancsak várja a látogatókat. Vitány-vár 
erdeje csendesebb, ahonnan szép kirándulóút indul a Szép Ilonka-forráshoz és a Mátyás-kút-
hoz. Az elnevezések legendákat sejtetnek. A Várgesztes határában épült vár ma is hangos a 
turistáktól, lévén szálló és vendéglő. 

A Gerecse Tájvédelmi Körzet nagyobbik fele védett terület. Benne számos különlegesség, 
természeti és építészeti emlék kapott helyet. A hegység egyszerre szolgálja a tudományos 
kutatásokat, a tur izmust és az ismeretterjesztést. Ä röghegvség kibillent részei — főként 
dachsteini mészkő — négy vonulatban érnek a Dunához . A köztük lévő medencék egykori 
tengerekről adnak hírt . A természeti értékek sorában előkelő helyen kell említeni a 
mészkőben kialakult barlangokat — mintegy nyolcvanat —, amelyek közül néhány valódi 
ritkaság. Kincsei közöt t van a megalodusz őskagyló és a kalcitkristályok sok képviselője. 

A hegység néhány pont ja hosszú idő óta igen kedvelt és látogatott. Ilyen a Tatabánya felett 
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Kilátás a Legény-barlangból (Pilis) 

emelkedő Kőhegy, a híres Turul-madár emlékművel. Környéke parkerdő, erdei sétányokkal 
és építményekkel. Az utak gyertyán-, kocsánytalan tölgy- és bükkfacsoportok Között 
vezetnek, a legnagyobb ritkaság a Sadler-husáng. A cserjék közöt t sok a pukkanó dudafür t . 
Az alinövényzet igen változatos, a hunyor tó l az őzsalátáig. A ritka madarak közül 
megtaláljuk itt a kerecsensólymot, a törpe sast és a barnakányát is. A tájvédelmi körzethez 
tartozik az agostyáni arborétum, amely 25 hektáron számos tűlevelű-fenyőféle meghonosítá-
sával és nevelésével vált híressé a tudomány és a nagyközönség előtt. 

Külön fejezetet érdemelne a megye legszebb kisvárosának, Tatának a bemutatása, több 
szempontból . Műemlék épületei — főként a barokk — egyedülállóak. Nem kisebb érték a 
város határában emelkedő Kálvária-domb, amely egy régi kőbánya különleges hagyatéka. 
Régóta működik itt a Földtani Intézet geológiai kutatóállomása, amely bemutat ja a 
földtörténeti korok kőzetmaradványait természetes környezetben, a 200 millió éves kövüle-
tektől napjainkig. A terület érdekessége az ősember vadásztanyájának és tűzkőbányájának 
maradványa. N e m kevesebb a látnivaló Tata belterületén sem. A Cseke-tó és a körülöt te lévő 
park a XVII . századi kertművészet eleven tanúja, a korabeli angolkertek egyik hazai 
képviselője. Az egykori főúri park magán viseli a romantikus kor ismert jegyeit: műromokat , 
kanyargós utakat, műbarlangot, kerti lakot és kis-kastélyt. Megmaradtak és zöldellnek a 
park szép facsoportjai platánokkal, juharokkal, fenyőkkel, kőrisekkel és vízbe csüngő 
füzekkel. A város egy másik pontján, az Ö r e g - t ó par t ján áll és kórházként működik az 
egykori grófi kastély, a másikhoz hasonló parkkal és látnivalóval. Szomszédságában 
magasodik a tatai vár. A város egy másik szegletében találni az egykori források vidékét, 
amely ma már csökkent vízhozamával a népszerű Fényes-fürdőt és a kempinget foglalja 
magába. Bár az utóbbi időben — a bányászat következményeként — a vízszint csökkenésé-
vel a természetet károsodások érték, még ma is sok értéket rejt, elsősorban a vízivilágból. 

A Gerecse természeti kincsei szorosan összefüggnek a mészkővel és annak sok felhaszná-
lási módjával. A süttői és tardosbányai köveket számos nagy épület — a KGST-palota, az 
Országház, a Budai vár — részeként láthatjuk viszont. Másutt , a dunaalmási kőfe j tő már a 
rómaiak érdeklődését is felkeltette. Az ottani hegy vonulatában jól látható a két kilométeres 
régi, kőlapokkal fedett út, amely a kitermelt építőanyagok szállítására szolgált. A kővel, 
pontosabban a mésztufával kapcsolatos a Vértesszőlősön feltárt előember-telep, páratlan, 
mintegy félmillió éves leleteivel. 
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A Pilis hegység rövid jellemzése ez lehetne: az egyik legszebb hegyvidéki táj. Ám nemcsak 
hegyekből áll, hiszen itt terül el többek között a Dorogi-medence, jelentős szénvagyonával. 
Ami a hegyvidéket illeti, a legmagasabb csúcs meghaladja a 700 métert, s a legszebb sziklákat 
névről ismerik a természetjárÓK. A hegység legidősebb képződményei mészkőből és 
dolomitból állnak. Barlangjai és kristályai méltán híresek határon innen és túl. A változatos 
táj változatos növényvilágot hozot t létre. A karsztkedvelő fák közül a tölgy, a bükk, a kőris 
és a gyertyán egyaránt megtalálható. A völgyek aljában, a párás környezetben jól érzi magát 
a páfrány és a moha. A kirándulóhelyek közül a D ö m ö s környékén található források, a 
völgyek és sziklák a legnépszerűbbek és egyik-másik megközelítése csak „igazi" turistának 
való szórakozás. A jól kialakított és szépen gondozot t erdei utakon azonban könnyű 
cipőben is lehet kirándulni. 

Komárom megye természeti értékeinek bemutatása kapcsán felmerült a kérdés: hogyan 
védik és ápolják? Az erdők fokozot t védelmét — a hatóságok mellett — két erdőgazdaság, a 
pilisi és a vértesi látja el hosszú idő óta, nagy szakértelemmel. Munkájuk nyomán számos 
erdőrész alakult át parkerdővé, illetve természetvédelmi területté. A mindennapi karbantar-
tásokon kívül szinte folyamatosan haladnak a nagyobb építkezések és felújítások. A 
természet és környezetvédelem tennivalóiba egyre t öbb társadalmi egyesület, vállalat és 
magánszemély kapcsolódik be. 

Nóber Imre 

Napjaink névdivatja 
1986 nyarán a Népszabadságban a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 

Intézete pályázatot hirdetett egyéves ösztöndíjra. Ez adott lehetőséget arra, nogy hozzálát-
hattam a Napjaink névdivatia egy vidéki város keresztnévanyagán című téma kidolgozásá-
hoz. Mivel Ta tán élek, célszerűnek látszott, hogy lakóhelyem mai névadási szokásait 
vizsgáljam. 

Felvetődött a kérdés: milyen intervallumot takar a „napjaink" megjelölés? Bíró Ágnesnek, 
a Nyelvtudományi Intézet munkatársának útmutatása szerint 1970-től számítottam ezt az 
időszakot. Azt szintén Bíró Ágnes ajánlotta, hogy tekintettel az évenkénti viszonylag nagy 
— 500—1000 — születési számra, öt évet vizsgáljak. Nekem érdekesebbnek tűnt az, ha nem 
öt egymást követő év adatait dolgozom fel, hanem egymás utáni esztendők névdivatját 
nézem meg. Ezért 3 éves kihagyásokkal az 1970., 1974., 1978., 1982. és 1985. évek 
keresztneveit gyűj töt tem ki az anyakönyvekből. 1982 után azért nem 1986 következik, mert 
1986-ban fertőzés miatt bezárt a tatabányai kórház szülészeti osztálya, az ide tartozó nők is 
Tatán hozták világra gyermeküket, s ez hamis képet adott volna. Bíró Ágnes azt is javasolta, 
hogy a városkörnyéki falvak újszülöttjeit is soroljam be a tatai gyermekek közé. Mégsem 
egyezik meg a vizsgált nevek száma az anyakönyvezettek számával, mert a halva születette-
ket, a korábban született, de az adott évben anyakönyvezett embereket, valamint a helyi 
szovjet állampolgárok újszülötteit nem vontam be a vizsgálódás körébe. 

Adatgyűjtésemhez a megyei tanács engedélyének megszerzése után láttam hozzá. Ehhez a 
már jól bevált cédulázásos módszert választottam. Amikor az öt év teljes anyagát cédulára 
vittem, következett a feldolgozás, aminek első lépésében különválasztottam a fiúkat és a 
lányokat. Ezután külön-külön betűrendbe állítottam a keresztneveket. Húsz táblázatot 
készítettem, minden év mindkét neméről ket tőt-ket tőt . Az első számú táblázatok mutat ják 
az elsőként adott keresztneveket betűrendben. A nevek után két adat áll. Az első az adot t 
nevet abban az évben viselők számát mutatja, a második pedig azt mondja meg, hogy hányan 
örökölték ezt a nevet a szülőktől. Index tájékoztat arról is, hogy egy-egy név hány százalékot 
képvisel az összes azonos nemű névhez képest. 

A második táblázatban a második keresztneveket szedtem betűrendbe, utánuk írva az első 
kimutatásnál már ismertetett adatokat. Rögzítettem, hogy hány ember kapott két keresztne-
vet, s ez hány százalékot tesz ki. Megnéztem, hogy a kettős nevűek közül hány szülőnek van 
kettős neve. Itt négy csoportot alakítottam ki: 1. egyik szülőnek sincs kettős neve, 2. egyik 
szülőnek kettős neve van, 3. mindkét szülőnek van kettős neve, 4. a gyermek egyik nevét sem 
örökölte az azonos nemű szülőtől. 
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Ezek után a nevek gyakorisági sorrendjét állítottam föl. 
Egy névtárat is kellett készítenem. Ebben vegyesen szerepelnek fiú- és lánynevek, utánuk 

megjelölve a nemet, majd az évenkénti előfordulási számot első, illetve második névként, 
zárójelben közölve az esetleges öröklések adatait is. Néhány példát tekintsünk meg belőle: 

Kálmán f Első név: 170 : 1, 1974 : 1 (1), 1978 : 1 (1), 1982 : 1 (1), 1985: — 
Második név: — 

Marianna n Első név: 1970 : 4, 1974 : 3, 1978 : 1, 1982 : 1, 1985 : 2 
Második név: 1970 : 1, 1978 : 1 

Vanda n Első név: — 
Második név: 1978 : 1 

A táblázatok többszörös összehasonlításával a névadási irányzatokat próbáltam megálla-
pítani. így kiderült, hogy az egyes években mik voltak a divatnevek, milyen szokások 
alakultak ki a keresztnevek adásában. Ezek rögzítésével és konkrét neveken való bemutatásá-
val el is készült a dolgozat egyik része. Lássunk néhány érdekességet e rész anyagából! 

Kiderült, hogy a fiúk gyakrabban öröklik édesapjuk nevét. A lányok névadását inkább a 
divat irányítja, ezzel is magyarázható, hogy a női neveknél az első 10—11 helyen nagyobb a 
mozgás, mint a férfiaknál. Főleg a franciás hangzású női nevek a kedveltek (pl. Adrienn, 
Anett, Bernadett, Henriette, Mariann, Vivien, Zsanett). 

A lányoknál találtam módosult névöröklést is. Ilyenkor az anya nevének hangzásához 
hasonló hangzású keresztnevet kap a gyermek. Pl.: Teréz—Terézia; Anna—Anikó; Edit— 
Edina; Anikó—Anett ; Eleonóra—Nóra stb. 

Az öt vizsgált év nem ölel fel nagy időtartamot, a stabil nevek mellett mégis jelentek meg 
és tűntek el nevek. A fiúknál 1970-ben nem volt Ádám és Roland; 1970-ben, 1974-ben, 
1978-ban nem adták a Dániel és a Dávid nevet; a Máté pedig 1985-ben ielent meg először. 
1985-re eltűnt az 1970-ben még meglévő: Antal, Géza, Károly, Pál, Vendel, Vilmos. 
1970-ben még nem adták az 1985-ben már viszonylag gyakori Ádám, Krisztián, Márk, 
Mátyás, Roland és Viktor neveket. 

A lányoknál még nagyobb a névcsere. 1970-ben még legalább kétszer előfordult, de 
1985-re eltűnt az Ágota, Aranka, Edit, Gizella, Gyöngyi, Hajnalka, Henriette, Irén, Klára, 
Lívia, Margit, Márta, Terézia. 1970-ben még nem fordult elő, d e 1985-ben már legalább két 
gyermek kapott Anett, Dóra, Laura, Lilla, Nikolett Nikoletta, Nóra , Petra, Regina, Renáta, 
Szabina, Zsanett, Zsófia nevet. 

Figyelemre méltó az is, hogy — a második keresztneveket is beleszámítva — a fiúnevek 
megterheltsége jóval nagyobb, mint a lányneveké. Megközelítően azonos számú fiú és lány 
esetében a lányoknak többféle nevet adtak a szülők. 
Illusztrációként nézzük meg az 1982. évet: 

fiúk lányok 
a gyerekek száma 252 248 
a nevek száma 62 82 

E jelenségnek véleményem szerint két magyarázata lehet. Az egyik az, hogy az apák 
jobban ragaszkodnak hozzá, hogy azonos nemű gyermekük továbbvigye a nevüket, mint az 
anyák, ami megakadályozza az újszerű nevek adását. A másik ok talán az lehet, hogy a 
lányokat inkább szeretik ékesíteni a szülők, mint a fiúkat, s ennek eszköze a nem mindennapi 
névadás is. Mindez nagyobb névválasztékot eredményez a lányoknál. 

Az ikrek névadásánál a szülők a többi névnél megfigyelt szempontokat követik. Nem 
törekszenek hasonló hangzásra, rokon stílusra, azonos monogramra. 

Az adatok szerint a gyermek akkor is a helyi névdivat szerint kapja a nevet, ha az egyik 
szülő idegen állampolgár és nem magyar anyanyelvű. Ennek indítéka a beilleszkedés 
megkönnyítése lehet. A legérdekesebb adat a nevek közül két szovjet állampolgár gyermeké-
nek neve: Hudjakov Attila Zoltán. 

Túri Teodóra 
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B€SZ€LG€T€S 

Megjelent a Magyar Néprajzi Atlasz 
Dr. Barabás Jenő egyetemi tanárral beszélget 
Halász Péter 

• Hosszú várakozás után, ez év januárjában a néprajz szakemberei és a népi műveltség 
iránt érdeklődők kézbe vehették az Akadémia Kiadónál megjelent Magyar Néprajzi Atlasz 
első három kötetét. Jelentős eseménye ez nemcsak a néprajztudománynak, de minden olyan 
embernek, aki azonosulni tud a magyar nép, elsősorban a parasztság által létrehozott 
hagyományos műveltség értékeivel. A Néprajzi Atlasz munkálatainak összefogója és 
irányítója kezdettől fogva dr. Barabás Jenő, az ELTE Néprajzi Tanszékének tanára. E sorok 
íróját is ö indította útjára az 1960-as évek derekán, hogy a legkeletibb magyar népcsoport 
körében kísérelje meg összegyűjteni a Néprajzi Atlasz kérdéseit. Tőle érdeklődöm most a 
Néprajzi Atlasz megszületésének körülményeiről, megjelenésének jelentőségéről. Legelőször 
is arról, hogy milyen szerepük van az atlaszoknak és általában a kartográfiai módszernek a 
néprajztudományban ? 

A néprajzi atlaszok olyan műfa j t képviselnek, amelyek a kultúrát a térbeli tagoltság, a 
differenciáltság figyelembevételével mutatják be. Tehát a kulturális rendszer térbeliségét 
ábrázolják ezek a térképek. 

• Mikor tűnt fel a néprajztudományban ez a földrajzi szemlélet? 
Tulajdonképpen nem földrajzi szemléletről kell beszélni, hanem térszemléletről, ezért 

nevezzük a módszert kartográfiainak. Ezek a térképek ugyanis a kul túrának elsősorban nem 
a tájhoz, hanem a néphez való kötődését mutatják. Először a nyelvtudományban alakult ki 
ez a módszer. A tájnyelvi atlaszok hatására Európa néhány országában már a két világháború 
közöt t megpróbálkoztak néprajzi atlasz készítésével, de az igazi fénykora az 1950-es 
években bontakozot t ki. Ekkor majdnem minden európai államban hozzáfogtak az atlasz 
tervezéséhez, valamennyire előre is haladtak benne, de a befejezésig nagyon kevés állam 
jutot t el. A svájciak befejezték, az övékét tartom a mai napig a legjobb atlasznak, az 
osztrákok is befejezettnek nyilvánították a magukét, bár én nem érzem egészen befejezett-
nek; az orosz történeti-néprajzi atlasz is készen van . . . de több nemigen. A lengyel atlaszból 
sok lap megjelent már, de még a felénél sem tartanak. 

• Ezek az országok mind többnemzetiségűek. Hogyan tükröződik ez az atlaszaikban ? 
Kétféle megoldás ismeretes. A z egyik országban gondolkodik, a másik népben, vagy 

nyelvterületben. A jugoszlávok, vagy a szlovákok például nyelvterületet vizsgálnak, a 
németek is. A svájciak az államhatárokhoz igazodnak, akárcsak a lengyelek. Mi természete-
sen nyelvterületben gondolkodunk, hiszen köz tudot t , hogy a magyarság egyharmada 
külföldön, főleg a szomszédos országokban él. 

• Mikor vetődött fel először a magyar néprajzi atlasz elkészítésének gondolata? 
A gondolatot először Gunda Béla vetette föl, még 1939-ben. Készített is egy tervet, de ez a 

háború miatt nem valósulhatott meg. Elkezdődtek ugyan a gyűjtések, de 1944-ben 
abbamaradt a munka. Ez az atlasz azonban nem az akkori kezdeményezés folytatása, hanem 
teljesen új alapokon épült föl, bár a tervezésben G u n d a professzor is részt vett. A hazai 
néprajzi atlasz munkálatai az 1950-es évek közepén öltöttek komolyabb formát, amikor 
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elkezdtük készíteni a kérdőíveket. Ez nagy viták közepette, igen nagy körültekintéssel 
történt, és végül is 1958-ban jelent meg a Magyar Néprajzi Atlasz Kérdőívének négy füzete. 

Minden atlasznak a kérdőív a kulcsa, hiszen amit nem kérdeztem meg, az nem lesz benne 
az atlaszban. Tehát ha jö a kérdőívem, akkor nagyon valószínű, hogy az atlasz is jó lesz, 
hacsak nem történik valami súlyos hiba a földolgozásnál. Ezért az atlasz kérdőívének 
összeállításában az egész szaktestület részt vett. A szerkesztőbizottság terjesztette a témát a 
kü lönböző néprajzi grémiumok elé és azt több lépcsőben megvitattak, hogy a kérdőív jól 
reprezentálja a magyar népi kultúrát. Természetesen csak azokat a kérdéseket volt érdemes 
vizsgálni, amiknek a térképezése valamilyen eredménnyel kecsegtet. A gyűjtögetést, vagy a 
halászatot nem vettük fel, mert például halászni nem lehet akárhol. Tehát csak a mindenütt 
megválaszolható kérdések kerültek a kérdőívbe, amely végül is kétszáz témakört tartalma-
zott. 

• Most, hogy már nagyjából kész az atlasz, hogy ítéled meg, helyesen választottátok ki a 
kétszáz témakört, mi az, amit ma már másként csinálnál? 

Erre azt tudom válaszolni, hogy igazán jó kérdőívet most tudnék összeállítani. Ez 
nyilvánvaló. Most, a térképek elkészülte után látszik, hogy mi az ami jó, mi az, aminek utána 
kellett volna menni, milyen témák maradtak ki. Ennek ellenére azt mondhatom, hogy az 
adott lehetőségeken belül a kérdőív nagyon jónak bizonyult. 

0 Az atlasz másik kulcskérdése nyilván a kutatópontok kiválasztása. Ez milyen módszer-
rel történt? 

Ez is nagy munkát jelentett. A kutatópontnak ugyanis reprezentálnia kell a környékét. 
Világos, hogy minden faluba nem mehetünk el, még egy t izedükbe sem egészen tudtunk 
elmenni. Fontos volt tehát a reprezentáció, hogy ha új telepítésű a vidék, akkor a kutatópont 
is új település legyen, ha pedig bolygatatlan középkori hál ózatú területről van szó, akkor a 
kutatóhely is olyan legyen. Ezért meglehetősen nehéz munka volt a kuta tópontok 
kiválasztása, sok mindennek utána kellett nézni. 

• A gyűjtés tehát az 1950-es évek végén kezdődött. Hogyan történt és mikorra fejeződött 
be? 

A munka dandárja lezajlott az 1960-as években, csak egészen kevés kiegészítenivaló 
maradt a hetvenes évek elejére. A célkitűzésünk az volt, hogy elsősorban a századforduló 
népi műveltségét mutassuk be, mert úgy gondoltuk, hogy ezt a kort az emlékezettel még el 
lenet érni. Sajnos néhány témával már így is elkéstünk. Például a népviselet témaköreiben 
sokkal eredményesebb lett volna a munkánk, ha a gyűjtés 20-30 esztendővel ezelőtt történik. 
A legtöbb esetben azonban nem voltak ilyen nehézségeink. 

A gyűjtésben lényegében szakemberek vettek részt. Nem m o n d o m , hogy mind okleveles 
néprajzosok, de nem is laikusok, mint néhány más országban, ami egy kicsit rá is nyomja a 
bélyegét az atlaszukra. Sajnos az anyaggyűjtés időszakában az önkéntes gyűj tők hálózata 
még nem épült ki olyan mértékben, ennek ellenére néhány „önkéntes"-nek tekinthető gyűjtő 
részt vett a munkában. 

A munkálatokat elvileg a szerkesztőbizottság irányította, de a szervezés zöme sajnos rám 
esett és az elég munkaigényes volt. A gyűjtésé is, a feldolgozásé is. Az atlasz munkálatai nem 
intézményhez kötődtek, össznéprajzi vállalkozásról van szó, amit az Akadémia I. osztálya 
f inanszírozott . 

A gyűjtés idehaza kezdődöt t , tehát itt próbál tuk ki a módszereinket. A határokon kívüli 
ku ta tópontokon folyó munka érdekében az Akadémia szerződést kötött a szomszédos 
országokkal, s ennek keretében, csere formájában tudtak a szakembereink dolgozni. Kivétel 
volt Ausztria, ahol mindössze 1 kuta tópontunk volt, és Románia, amivel nem sikerült 
megkötnünk a szerződést. Ez ugyan megnehezítette, de nem befolyásolta a munkát , mert a 
szükséges adatokat be tudtuk szerezni. 

• Végül is melyik országban hány helyen sikerült gyűjteni? 
Idehaza 253 kuta tóponton, Romániában 100 helyen, ebből 8 pont esett Moldvára, 

Szlovákiában 35 ponton, Jugoszláviában 22 településen, a Szovjetunióhoz tar tozó részen 6 
helyen, az ausztriai Burgenlandban pedig, mint említettem, 1 községben gyűj töt tünk. így a 
térképeken összesen 417 kutatópont található. Mikor azután átvizsgáltuk az összegyűlt 
anyagot, minden egyes füzetről hiányjegyzék készült, és ezek segítségével kiegészítő 
gyűjtéseket végeztünk. Az ilyen gyűjtéshez, különösen az elején, nem volt meg a kellő 
gyakorlat, úgynogy csaknem minden kutatópontra újból visszamentünk a kiegészítések 
elvégzésére. A külföldiekre kevésbé, mert ot t már hasznosítottuk a hazai tapasztalatokat. 
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• Befejeződött a gyűjtés, következhetett a feldolgozás! 
Amikor a gyűjtés még csak a felénél járt, már akkor kísérletezni kezdtünk a feldolgozással, 

mert ebben sem volt gyakorlatunk. Már 1967-ben kiadtunk — mutatványként — ilyen 
próbalapokat. De a komoly földolgozás valóban akkor kezdődött , mikor az anyag már 
teljesen együtt volt. Eredetileg úgy terveztük, hogy az öt szerkesztő végzi majd az egész 
feldolgozást: Gunda Béla, Morvay Judit , Diószegi Vilmos, Szolnoky Lajos és jómagam. De 
már a próbalapok elkészítése során kiderült, hogy ez olyan óriási munka, amit ez az öt, más 
ügyben is elfoglalt ember nem tud elvégezni. Ez ugyanis az atlaszkészítés harmadik 
csomópont ja : a tipizálás rendszerének megalkotása. Rengeteg munkát adott , hogy mit, hová 
sorolunk. Ezért a feldolgozó hálózatot kiszélesítettük, úgyhogy 14 ember dolgozott benne, 
akik mind egy-egy terület specialistái voltak. így javítottuk a feldolgozás színvonalát, és az 
egy főre jutó munka mennyiségét is csökkentettük. Ennek következtében a földolgozás 
rendkívül gyorsan megtörtént, mert ha ezt a 4—5 esztendőt nézem, akkor azt hiszem elég 
gyorsnak lehet tekinteni, hiszen az atlasz kézirata már 1973-ban készen volt. Hogy mégsem 
jelent meg mostanáig, azt ismét a tapasztalatlanság okozta , mégpedig a kiadó tapasztalatlan-
sága. A rajzolás rendkívül hosszadalmas munka, kü lönböző pénzügyi adminisztrációs 
kötöttségek is hátráltatták a munkát , illetve olyan dolgokat kellett elvégeznünk, amik kiadói 
feladatot jelentettek volna. Ez volt a késés egyik oka, a másik pedig a német szöveg fordítása 
során mutatkozó szervezésbeli ügyetlenségünk. Végül pedig, mikor már minden készen lett 
volna, annyira megdrágult minden, hogy a rendelkezésre álló pénz nem volt elegendő a 
kiadáshoz. 

Mindezek ellenére azt kell mondanom, hogy ha körülnézünk Európában, egyetlen atlasz 
sem készült el gyorsabban. A lengyelek és a jugoszlávok előbb kezdték mint mi, és még 
messze vannak a megjelenéstől. Még a svédek is 30—40 év alatt lettek készen a magukéval. 
Pedig mint mondtam, nálunk nem volt intézményesítve az atlaszmunka, nem „függetlení-
tett" emberek dolgoztak vele, mint például az osztrákoknál, a lengyeleknél, vagy akár a 
németeknél. így aztán merem állítani, hogy a Magyar Néprajzi Atlasz Európa legolcsóbb 
néprajzi atlasza, olyan minimális pénz kellett hozzá. Most nem a kiadás költségéről beszélek, 
de a kézirat elkészültéig talán még százezer forint sem fogyott el. A gyűjtőknek csak az 
útiköltségüket f izettük, így az atlasz valóban „közadakozásból" született. 

• Mit tartalmaz a most megjelent három kötet f 
Ez az egész atlasz anyagának egyharmada, mintegy 220 térkép. H á r o m tasakban kapott 

elhelyezést és ez a három egység a termelő tevékenységet tartalmazza: földművelés, 
állattenyésztés, teherhordás, szállítás, közlekedés. De a többi térképnek is mintegy 90%-a 
meg van rajzolva. A tervek szerint a kiadó kétévenként jelenteti meg a többit , tehát 1989-ben 
jelenne meg a következő három kötet , nevezetesen az építkezés, a viselet és a táplálkozás; 
végül 1991-ben az utolsó három, benne a társadalom, a szokások és a hiedelmek. 

• Készül-e valami szöveges kiegészítés a térképekhez ? 
Terveztünk az atlaszhoz egy kommentárrészt is, ez azonban csak filológiai kiegészítés 

lesz. Itt ugye egy-egy geometriai jelbe absztraháltunk különböző dolgokat. Ezeket néhol föl 
kell bontani, s ezeket tartalmazza majd a kommentár. De az tulajdonképpen csak jegyzet, 
mert szeretném hangsúlyozni, hogy az Atlasz forráskiadvány. Olyan , mint mondjuk a 
Zsigmond-kori oklevéltár. Nem akartunk egy hivatalosnak tekinthető álláspontot rögzíteni, 
mert ezt a térképet én így értelmezem, más pedig amúgy. Egyéb kutatások más és más 
megvilágításba helyezik a térségi összefüggéseket, így épül majd bele a magyar néprajzi 
kutatás egészébe. 

• Kérlek, nézzünk meg egy-két térképlapot, és mondd el, hogy így első látásra mit lehet 
leolvasni róla ? 

Itt van a 78-as számú térkép, ami a gabonatároló építményeket ábrázolja a XIX. század 
végén. A legfontosabb tároló berendezés a verem. Ho l vannak a vermek? Lényegében a 
Nagyalföld és a Kisalföld jellegzetes raktározási megoldásai ezek. A közhiedelemmel 
ellentétben ugyanis a vermekben évekig nagyon jól el lehet tartani a gabonát, ha jól ki van 
égetve és szakszerűen kezelik. Szóval a verem nálunk nagyon nagy múltú építmény és elég 
nagy területen megtalálható. Ezzel szemben a déli területeken ebben az időben a gabonatáro-
lás módja a szántalpas hombár. Ezek főleg Baranyában, Bácskában, néhol a Tisza mentén 
fordulnak elő, tehát déli kapcsolódása van. Ez szintén nagymúltú tárolási mód, s egy kicsit 
jelzi a gazdaság mobilitását is, mert ezt ténylegesen húzták is, meg vitték is, ha például a 
tűzvész megkövetelte. A föld feletti gabonás, amint ezt a kutatás föltárta, a XVIII . században 
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fölfutó gabonatermeléssel jött létre, és éppen a legjobb gabonatermő területeken található. 
Erdély önálló egység a gabonatárolás szempontjából , itt különálló gabonásépületek voltak a 
jellemzők. Van aztán egy Vas, Somogy és Zala megyét befogadó terület, ahol nem 
beszélhetünk önálló épületről, hanem vagy a padláson, vagy a Kamrában, zsákban, ha 
kevesebb volt, akkor pedig ládában tárolták a gabonát. Azért üres ezen a területen a térkép, 
mert itt nem voltak gabonatárolásra szolgáló önálló építmények. 

• Nézzünk egy másik lapot! 
A 45-ös térkép a gabonakeresztek kéverakási rendszerét mutatja. Ez több térkép 

összesítője és számos érdekessége van, ami mind tudományos jelentőségű, és több 
tudományágat érint. Itt igen határozott körzeteket lehet megkülönböztetni és fölvetődik a 
kérdés, hogy miként jöttek ezek létre? H a a régi adózási rendszerre gondolok, az egyházi 
tizedre, kilencedre, dézsmára, decimára, ugye azt a gabonából is beszedték. De hogy hogyan 
szedték be, azt persze nem tudjuk, mert a korabeli források nagyon szűkszavúak. 
Kézenfekvő azonban, hogy kévénként állapították meg a termést, és ehhez egy-egy 
keresztbe azonos számú kévét kellett rakni. Csakhogy a földesurak és az egyházigazgatási 
szervek az ország kü lönböző vidékein nem egyformán rendelkeztek. így talán a püspöksé-
gek, esperességek, uradalmi körzetek jelentkeznek ezen a térképen. Nem merem állítani, 
hogy így van, de érdemes volna megvizsgálni, mert ez az adórendszer sarkalatos kérdése. Ez 
a térkép egyik érdekessége. A másik, hogy van itt Somogy és Baranya határán egy folt , egy fél 
megyényi terület, ahol háromágú a kereszt, továbbá itt van a Székelyföldön több, és a 
Mezőségen egy pont, ahol viszont ötágú. A szakirodalom ilyesmiről nem is tudot t . A magyar 
kereszt ugye, a nevében is benne van, négyágú. De hogy ezt meg lehet három ágra is csinálni 
és meg is csinálták, ez annyira kiment a köztudatból, hogy csak most fedeztük föl. 
Elsősorban a terminológia alapján, mert gyanús volt, hogy miért nevezik itt a keresztet 
hetesnek? Megmagyarázhatatlan volt, s az a gondolat merült fel, hogy ez csak úgy lehetett 
hetes, ha a kereszt háromágú. Kétszer három az hat, s a tetejében a pap. Visszementünk 
ezekre a helyekre és az elméleti föltételezés igazolódott: vagy tíz kutatóponton emlékeztek a 
három ágba rakott „keresztre". Ugyanez a Székelyföldön ötágú formában jelenik meg. 

• A térképeken kirajzolódó területi differenciákat az etnikai és a földrajzi sajátosságokon 
kívül nyilvánvalóan az is okozza, hogy az időbeli változások térben nem azonos módon 
érvényesülnek. Miként tükröződik ez a térképlapokon? 

Ez egy nagy újításunk. Egyetlen más atlaszban sincs meg, hogy pontosan időhöz kötnék a 
jelenségeket, s néhány témánál akár négy, vagy még tÖDb időszeletet tudunk vizsgálni. 
Például az ugarforgó megszűnéseinek időszakait tekintve öt vagy hat időmetszetet is el 
tudunk különíteni. 

• Azért nagy dolog ez, hogy éppen most, amikor a hagyományos népi műveltség 
eltűnésének talán már a 24. óráján is tűi vagyunk, a Néprajzi Atlasz által nyújtott óriási 
anyag hosszú évekre, talán évtizedekre forrásul szolgálhat a népélet kutatóinak. 

Igen, annál is inkább, mert bizonyos témakörökben szinte teljességre törekedtünk, 
különösen a gabonatermelésben a vetéstől a nyomtatásig, a cséplésig. Az egyes változatok 
elterjedésterülete nagyjából eddig is ismert volt, de most már sokkal f inomabban kirajzoló-
dik. 

9 Az volna az igazi, ha már elkészülne a jugoszláv, a romániai, a csehszlovákiai néprajzi 
atlasz és ezeket össze lehetne vetni, hogy a külső, az interetnikus hatások is fölismerhetők 
legyenek. 

Valamit még nem mondtam el. Amikor terveztük az atlaszunkat, nagyon gondosan 
megnéztük a jugoszláviai és a lengyel kérdőíveket, s ezekkel tematikusan is összehangoltuk a 
hazait: amit ők fölvettek, azt, hacsak lehetett, mi is fölvettük. Tehát a lengyel, a magyar és a 
jugoszláv jól összehangolt. Időközben a szlovákok is hozzáfogtak az atlaszkészítéshez és ők 
is messzemenően figyelembe vették a miénket . Úgyhogy lesz itt egy sáv Közép-Európa 
keleti felén, ami összefüggő képet ad. A románok is jelentettek meg ilyen atlaszszerű 
munkákat , de ők megyei atlaszokat csinálnak, ami pontosan az atlasz lényegét semmisíti 
meg, a kultúra nagy táji tagolódásában muta tkozó rendszer fölismerését teszi lehetetlenné. 
Mert annál jobb egy atlasz, minél nagyobb területet fog át. 

• Kellene tehát egy Európa Néprajzi Atlasz. 
Ami készülőben is van, de az együt tműködés igen nehéz, túl sok igényt kell összehangolni. 

Pedig valóban az lenne az igazi. De azért ezeket összerakva is sok minden kiderül. 
Mindenesetre ez egy ígéretes övezete Közép-Európának: lengyel-szlovák-magyar-délszláv. 
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• De visszatérve a mi helyzetünkre, mondhatjuk azt, hogy a XX. század második felében 
három nagy vállalkozása volt a magyar néprajztudománynak: a már befejezett Néprajzi 
Lexikon, a folyamatban lévő Néprajzi Bibliográfia, most pedig a Magyar Néprajzi Atlasz; sőt 
talán ide számíthatjuk negyedikként a készülő új Magyarság Néprajzát? Ezek azért komoly 
pillérek. 

Annyira komoly, hogy a második világháború utáni első nemzetközi néprajzi konferenci-
án, amit Belgiumban rendeztek és igen tekintélyes tudósok vettek rajta részt, három feladatot 
tűztek ki célul. Készítse el minden nép a nemzeti atlaszt, a bibliográfiát és a lexikont. És bár 
a bibliográfia még nem készült el teljesen, tulajdonképpen Magyarország az egyetlen ország, 
amelyik ezt a határozatot vagy ajánlást végrehajtotta, vagy legalábbis végrehajtja. Nincs még 
egy ország, amelyik ilyen jólállna a hármas program teljesítésében. 

• Köszönöm a beszélgetést és jó eredményeket kívánok az Atlasz hátralévő munkálatai-
hoz. 

A Szigetköz krónikása 
Dr. Timaffy Lászlóval beszélget Zika Klára 

„Az ember beleszületik egy tájba és egész életén át végigkíséri az élménye. így vagyok én 
a Szigetközzel" — olvashatjuk Timaffy László vallomását a Szigetközről írott Könyve 
előszavában. Sokan tanúsí that juk: nem is kell ahhoz tősgyökeres szigetközinek lenni, hogy 
rabul ejtsen e táj különleges látványa, hangulata. Magyarország egyedülálló vízivilága — 
különösen a régebbi időkben — talán zártsága miatt is, sajátos népi kul túrát , életmódot 
teremtett . Milyen jó, hogy mindig akadnak olyan emberek, akik ragaszkodásból, elkötele-
zettségből, mások számára is élménnyé teszik az általuk ismert gazdagságot. Timaffy László 
ilyen ember, a neve szinte egybeforrt a Szigetközével. 

• A családi hagyományokról faggatom . . . 
Nagyapám Erdélyből érkezett, a Szigetek első állami tanítója volt, édesapám már itt 

született. Én Mosonszentandráson születtem, hároméves koromban kerültem Mosonba. Az 
óvári piaristáknál érettségiztem, Budapesten jártam egyetemre, földrajz—történelem szakon 
végeztem. 

• Hogy került kapcsolatba a néprajzzal? 
Ebben meghatározó volt maga a táj, és édesanyám szép meséi. A vizek titkait egyetemista 

koromban kezdtem kutatni . De nemcsak a természetföldrajz érdekelt, hanem a tájban élő 
ember is, így a földrajzkutatások mellett néprajzossá is lettem. Az egyetemen hallgattam 
G y ö r f f y István és Kodály Zoltán előadásait. Közben elvégeztem a közgazdaságtudományi 
egyetem gazdaságföldrajz szakát is. 

• Tanárai közül ki volt hatással emberi fejlődésére ? 
Cholnoky Jenő, G y ö r f f y István és különösen Teleki Pál, aki nemcsak mint tudós, hanem 

mint ember is lenyűgöző egyéniség volt. Professzorként és politikusként egyaránt arra 
törekedett , hogy tanítványai figyelmét a tájkutatásra irányítsa. Teleki Pált a huszadik század 
Széchenyijének tartom, aki a maga korában a magyar nép dolgában ugyanolyan korszerű 
volt, mint Széchenyi a sajátjában. Teleki Pál nyomdokain akartam haladni. 

• Az egyetemi évek után merre vezetett az útja? 
Az óvári Mezőgazdasági Főiskolára, ahol 1943-tól a mezőgazdaság földrajzi tényezőit és 

agropedagógiát tanítottam. 1944 januárjában a főiskola keretein belül népfőiskolát szervez-
tem, hogy a tehetséges parasztfiatalok megismerkedhessenek a korszerű gazdálkodással. A 
Széchenyi Népfőiskolán a mezőgazdasági szakmák mellett volt népi irodalom, tájismeret, a 
parasztság története, de csináltunk mintaközséget, mintaszövetkezetet is. A földosztás után 
pedig téli tanfolyamokat szerveztünk az új gazdáknak. Látogatóink közül megemlítem 
Veres Pétert , Féja Gézát , Mécs Lászlót. 

• Szép kezdés egy lelkes fiatalember számára . . . 
Ezért jelentett törést az életemben, amikor 1949-ben megszüntették a főiskolát. Elmentem 

Cikola-szigetre, a fa lumba: kántor és favágó voltam, de így együtt tudtam élni az 
emberekkel. Ezalatt gyűj töt tem össze első könyvem, a Szigetközi Krónika anyagát. Van 
nekem egy néprajzos Keresztapám, Morvay Péter, aki a nehéz időkben erősített, biztatott a 
néprajzi kutatásra. 
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U Munkássága igazolja Morvay Pétert. De visszatérve, mi volt a következő állomáshely ? 
1951-ben megnősültem és Győrbe köl töztem, de csak segédmunkásként alkalmaztak. 

Barsi Ernő segített be a M Ü D O S Z zeneiskolába óraadó tanárnak. A kuta tómunkámat 
folyamatosan végeztem, minden évben részt vettem az önkéntes néprajzi gyűjtők pályázata-
in. Elsők közöt t kaptam meg a Sebestyén Gyula Emlékérmet. 1963-ban végre megfelelő 
állást is kaptam: akkor alakult meg Győrben a Mezőgazdasági Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola. A tanári munkám mellett szerveztem kulturális csoportot, szakkört , 
irodalmi színpadot — országos versenyeket is nyertünk. Innen mentem nyugdíjba. 

• Hála Istennek nem nyugalomba, hiszen változatlanul szervezi a honismereti diáktábo-
rokat és előadásainak se szeri, se száma. 

Azóta a gyakorlatban élem a honismeretet. Rengeteg helyre hívnak előadást tartani s ezt 
olyan fontos missziónak tar tom, hogy a legkisebb Faluba is elmegyek. A tudományos 
kuta tómunkám alapja továbbra is a Szigetköz, de kiterjesztettem a Kisalföld egész területére. 
A tájban dolgozó néprajzosnak nagyon sokoldalúnak kell lennie, mert az egész életet 
vizsgálja: a népi gazdálkodástól a népszokásokig, népköltészetig, mindenhez ke l legy kicsit 
értenie, hogy kerek képet tudjon rajzolni. Ez a sokszínű munka tett engem a honismereti 
mozgalom lelkes tagjává. Meggyőződésem szerint ennek a mozgalomnak a szabadság és a 
sokszínűség az éltető eleme — mindenki azzal foglalkozhat, amihez kedve van és lehetősége. 
Ezt valósítom meg a Petőfi Sándor Művelődési Központban vezetett honismereti szakkö-
römben. G y ő r és a megye érdeklődő diákjait megtanítom a tudományos adat- és anyaggyűj-
tés, a -feldolgozás módszerére és évről évre minden diák készíthet az őt érdeklődő 
témakörből pályázatokat. Tanítványaim nemcsak országos díjakat nyernek, hanem jó 
előképzést kapnak az egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikhoz is. 

• Népszerűsítő könyveit nagyon szeretik az olvasók. Kaphatnánk egy kis leltárt? 
Tanulmányaim jelentek meg az Ethnográfiában, múzeumi értesítőkben, sőt Párizsban, 

Berlinben és Prágában is. Nyolc önálló könyvem van, ezek közül a Krónika és a Szigetköz 
könyvem a legsikeresebb. Most jelent meg a Móra Kiadó Hetedhét Magyarország sorozatá-
ban a Tiindértó Titka című gyűjtésem a Kisalföld meséivel, mondáival. Nagyon értékes 
prózai, népköltészeti emléket sikerült más gyűjtőkkel együtt összeszedni a Kisalföld 
területén — beleértve a határainkon kívüli kisalföldi tájak (Burgenland, Csallóköz, Mátyus-
föld) meséit, mondáit is, amit most megfelelő gondozással az ifjúság kezébe adhat tunk. 

• Úgy tudom, rendszeres, élő kapcsolata van ezekkel a területekkel. 
Meghívnak előadást tartani Burgenlandba és a Csallóközbe is, amit azért tartok fontosnak, 

mert az ott élő magyarok közöt t nagy lelkesedést és hagyományőrző igényt tapasztalok. A 
Győr-Sopron megyei H N F Bizottság szervezésében minden évben Sopronba hívjuk össze a 
határainkon kívül, a megyével szomszédos vidékeken élő magyar diákokat és az itthoni 
diákokkal való kapcsolatteremtési lehetőségeken kívül igyekszünk őket a honismeretben 
megerősíteni. 

• Amióta a Bős-Nagymarosi építkezés köztudott lett, az ország közvéleménye fokozott 
érdeklődéssel fordult a Szigetköz felé. Mint a táj jó ismerője, Ön is aggodalommal néz a jövő 
eléi 

Ehhez a csodálatos vízi birodalomhoz hasonló nincs még egy Európában. A Móra Kiadó 
gondozásában jelenik meg Alexay Zoltán gyönyörű fotóival az Ezer sziget országa című 
könyvünk, s ha majd ezt valaki végiglapozza, nem vádol elfogultsággal. A tudomány 
szempontjából pedig azért érdekes, mert nagyszerűen lehet tanulmányozni a víz és az ember 
egymásba fonódó életét. Évszázadokig élt ez a nép a vizek közöt t , harcolt vele, de élt is 
belőle. Ennek az életnek a hagyományait írtam meg a könyveimben. A szabályozással 
megváltozott a Szigetköz régi élete, az ott élők tudása, munkája kulturált tájat varázsolt a 
természetes táj helyébe. A Szigetközben az országosnál kiemelkedőbb eredményeket érnek 
el a szövetkezetekben és a náztáji gazdaságokban. A felszabadulás 25. évfordulójára 
meghirdetett téesz-történeti pályázatra a Lipóti Petőfi Téesz történetét írtam meg, amivel 
első díjat nyertem, s a téesz kiadásában meg is jelent. Talán ez a néhány dolog is elég ahhoz, 
hogy lássunk valamit az értékekből. Nem lenne szabad kockáztatni! 

• Az emberek többsége a legkisebb kudarctól is elveszíti a kedvét, a hitét és ha meg is volt 
a jó szándék, az elhatározás, egy kis akadály elég ahhoz, hogy föladja a szép célokat. 

A nehéz időkben én is sokszor éreztem úgy, hogy traktorral szántok kis kertet. Fájó 
érzéssel gondolok arra, milyen hasznos lett volna a magyarság számára, ha pl. a népfőiskolá-
mat harminc évig csinálhatom. A társadalomban megvan az érdeklődés, csak hát . . . 
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Az élet buktatóin keresztül a legnagyobb segítségem a feleségem volt és a gyerekeim, 
unokáim szeretete. A feleségem a kutatómunkában is segítőtársam, a népművészet gyűjtője, 
aktív művelője. H í m z ő és szövő tanfolyamokat vezet a megyében. Ö t évig csináltuk a 
hédervári Pávakört, ahol az éneklés mellett a feleségem kézimunkázni tanított. Minden 
évben szervezünk a megyében honismereti tábort a közép- és főiskolásoknak, egyetemisták-
nak. Akiket egyszer megfer tőztünk a szülőföld, a haza iránti érdeklődéssel, azoK megértik: 
minél szélesebb körben Kell a magyarság szellemi értékeit terjeszteni. Jó érzéssel gondolok 
arra: ha egyszer kiesik a zászló a kezünkből , tanítványaink tovább viszik. 

Ne csak szeresd, tudd is, 
miért szereted szülőföldedet! 
Kecskés László helytörténeti kutatóval 
beszélget dr. Túri Róbert 

Kecskés László, vagy ahogy sokan szólítják: Laci bácsi, Komárom megye egyik legjelesebb 
helytörténésze, néprajzi kutatója, múzeumszervezője, szakkörvezetője, helytörténeti isme-
retterjesztője, több jeles könyv, s jó néhány cikk szerzője, Komárom városának köztisztelet-
nek örvendő édes fia, aki nem mindig számított édes gyermeknek, otthonában fogadta a jelen 
sorok íróját. Az otthon Komárom egyik csendes utcájában, gondozott kertben ad menedéket, 
s jelent az ihlet perceiben meghitt műhelyt az immár tizenöt éve nyugdíjas kutatónak. Ezek 
az évek azonban nem a pihenés évei voltak. Felelős főkönyvelői munkájától elbúcsúzva 
élhetett csak annak, ami élete nagy részében érdekelte: szülővárosa történeti és néprajzi 
kutatásának. 

• Elsőként életedről, pályádról kérdezlek. Hogyan indult a honismereti munkád, volt-e 
ebben családi indíttatásod? 

Feltétlenül beszélnem kell az indulásomról, mert az a város és az a réteg, amelyben 
születtem meghatározó tényezője volt az életemnek. Komárom rendkívül nagy múlttal 
rendelkező város, lelke van. És én ennek a városnak az őslakosságából származom. Azt 
tar t juk, hogy mi a honfoglalás óta itt élünk. Ez a tudat benne van minden régi komáromi 
család gyermekében, így bennem is. Érezzük a város lelkét. Sajnos, ezt a várost a történelmi 
események erősen feldúlták, ősi társadalmának nagy részét szétszórták a világ minden 
részébe. Ez méginkább erősíti bennünk — még élőkben — azt a tudatot , hogy amit lehet, 
amit még tudunK a városról, azt átmentsük az utókor számára. 

• Mi adott indítékot újabb és újabb témák feldolgozására? 
A város történetének ez a szeretete, az örökül hagyás szándéka ösztönzöt t a kutatásra, s a 

publikálásra is. Cél volt a menthetők mentése. A leletmentő érzést, szándékot csak fokozta 
bennem a kisebbségi élet, amibe fiatalon, hatéves koromban akaratunk ellenére beszorultam. 
Komárom ősi városrésze Csehszlovákiához került. Elszakadt az anyaországtól, és nekünk a 
hazát ezután nem az az ország jelentette, amelyben éltünk, hanem a magyarság összessége és 
közössége. Ez a kisebbségi érzés tömörítet t bennünket már fiatal korunkban, s szinte 
kényszerített arra, hogy foglalkozzunk a magyarság sorskérdéseivel. N e m voltunk tudósok, 
nem voltunk képzettek ezen a területen, de amit lehetett, igyekeztünk csinálni. 

Fiatal koromban nem is gondoltam arra, hogy valamikor valamit írásba foglalok. Más 
területen indultam. Egész véletlenül jöttem rá, hogy némi készségem van a szobrászathoz, és 
vad vehemenciával vetettem bele magam. Nagyon biztattak, nagyon jó kritikákat kaptam 
mindjárt az első munkáimra. A második szobrom már kiállításon szerepelt, a harmadik 
szobrom később a Fővárosi Képtárban előkelő környezetben került közönség elé. De hát 
erről le kellett mondanom, mert olyan idők következtek . . . Hét évet voltam katona. Két 
hadseregben, a csehszlovák és a magyar hadseregben. Utána — a háború után — jött a 
kitelepítés, amit megelőzött t izenhárom havi csehszlovák börtönidő. Ezután minden 
energiámat igénybe vette a család fenntartása, az új egzisztencia megteremtése. Itt teljesen 
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újból kellett indulnunk. Hozzá já ru l t még, hogy körülbelül húsz éven át persona non grata 
voltam. 

A művészi pályáról tehát le kellett mondanom. Ági lányom azonban Munkácsy-díjas 
iparművész, két lánya a képzőművészeti gimnázium tanulója, a másik lányom nagylánya 
már iparművészeti főiskolás. Ezeknek jobban örülök , mint amennyire a saját művészetem-
nek örültem volna. 

9 Hogyan kezdtél hozzá a kutatáshoz ? Mi volt az első téma, amit feldolgoztál? 
A csaladban ennek is van előzménye. Kállay Ö d ö n nevű nagybátyám egész életét szőnyi 

jegyzőként élte le. A Szőnyben akkor még bőven előkerülő régészeti anyagnak az 
összegyűjtésén, tudományos feldolgozásán fáradozot t . Literátus ember volt, nagy és értékes 
könyvtárral, gazdag római kori gyűjteménnyel dicsekedhetett. Gyűj teményét és könyvtárát 
a Magyar Nemzet i Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia vette meg. Római korról 
szóló, Magyarországon megjelent mű nincs nevének említése nélkül. Ö d ö n bácsit én 
gyakran megkerestem, s rettenetesen vonzott mindaz, amit ő csinált. Sokat beszélgettünk, és 
ez nagy hatással volt rám. 

Az írást nem magamtól kezdtem. Valahogy mintha egy láthatatlan kéz beleavatkozott 
volna az életembe, mindig fü lön fogott és odatette elém, hogy ezt meg kell csinálni. Az első 
vállalkozás az volt, amikor 1957-ben Komáromban kiadtak egy brosúrát , hogy 1945 óta mi 
történt ebben a városban. Ehhez a történeti visszatekintést én készítettem el felkérésre, 
mondván, hogy én foglalkozom a város történetével, s tudok is arról valamit. 

Ezután Ö d ö n nagybátyám példájára a városban szanaszét heverő római kövek összegyűj-
tését javasoltam. Akadt is egy pár olyan érdeklődő ember, aki hasonszőrű volt, akik 
bekapcsolódtak ebbe a mozgalomba. A tanácselnöknek is tetszett a gondolat. De nem volt 
hely! Egyszer rájött valaki, nogy az Igmándi erődben az árok külső falában van egy hosszú 
kazamata, ez nagyon jó lenne erre a célra. Megmutatták, tetszett, rendbe raktuk, majd a 
megyei múzeum segítségével, a tanács támogatásával idehelyeztük a kallódó kőemlékeket, s 
egy nagyon szép kőtárat alakítottunk ki. Ez volt 1965-ben. 

Ekkor a városban már tudtak rólam, s amikor megjelent egy — a kihalt mesterségek 
anyagának összegyűjtését célul kitűző — pályázat, egy tanárnő elhozta hozzám: „Nézze , 
Laci bácsi, itt van egy pályázat, ez pont magának való volna!" Előzőleg ugyanis meséltem 
neki a szekeresgazdakról, ezért mondta: „Laci bácsi, ezt meg kellene pályázni!" Gondo lkod-
tam. Valóban, na az öregek kihalnak, nem fog a szekeresgazdákról senki semmit sem tudni. 
Én még sokat tudok, de amit én nem tudok, azt tudja Pati Nagy Laci bácsi, meg a Komáromi 
bácsi. Megírtam, s megnyertem az első díjat. Ez örömteljes esemény volt a számomra. A 
pályázat eredményének híre ment . Egyszercsak megjelent nálam egy komáromi szlovák 
újságíró, aki nem is tudott magyarul. Élkérte a szekeresgazdákról szóló összeállításomat, 
amit neki az édesanyja — aki magyar — lefordított . Két hét múlva felkeresett, s közölte, ha 
hozzájárulok, a pozsonyi Irodalmi Szemle közölni fogja az anyagot. Rendben van, 
mondtam, hozzák le. 1969-ben ez meg is történt. Ennek következményeként 1971-ben az Ú j 
Forrásban is megjelent a szöveg. Az Irodalmi Szemle több cikket is kért tőlem. így írtam meg 
a vízimolnárok, a halászok mesterségének a történetét, majd a komáromi földrengésekről 
szóló munkámat . 

Az Irodalmi Szemlétől a Madách Kiadó szerkesztőségébe került szerkesztőnek az, aki az 
eddigi anyagaimat kérte. Úgy gondolta, ha még néhány mesterséget az eddigiekhez 
hozzácsatolunk, csinálhatnánk belőle egy könyvet . Tetszett a javaslat, így született meg a 
Komáromi mesterségek című könyv 1978-ban, csehszlovák—magyar közös kiadásban, 
mindössze 3700 példányban, ezért hetek alatt elfogyott . 

Ezt megelőzően — s erről még nem szóltam — 1979-ben a városi tanács kiadta Komárom 
története címmel egy kis munkámat , amiben megpróbáltam elfogadható történeti képet adni 
a városról. 

A komáromi mesterségek anyagát valóban az utolsó pillanatban gyűjtöttem össze. Amit 
leírtam, hiteles, hisz sikerült a szakmák még élő utolsó képviselőit megszólaltatni. A tőlük 
kapott ismereteket kibővítettem azzal, amit egy-egy szakmával kapcsolatban a szakiroda-
lomból össze tudtam szedni. A gyűjtésben a legtöbb problémát az jelentette, hogy a 
csehszlovákiai múzeumokban és levéltárakban rej tőző anyagokhoz korábban szinte egyálta-
lán, s napjainkban is csak nehezen lehet hozzáférni . 

1979-ben Hegedűs Béla, a városi könyvtár igazgatója egy évkönyv kiadását tervezte. Ebbe 
Komárom irodalmi életéről írtam volna megszabott terjedelemben. Az évkönyv anyagi 
nehézségek miatt nem jelent meg, de a közben már meginduló Komárom Megyei 
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Kiskönyvtár című sorozat egyik tagjaként Komárom irodalmi élete címmel megjelent önálló 
munkaként ez a kis füzetecske. 

A következő munkám előtörténete is érdekes. A Komárom, az erődök városa című könyv 
megírásához sem fogtam volna hozzá, ha a sors nem penderít oda ez elé a feladat elé is. A 
komáromi erődök műemlékké nyilvánítása miatt többször jártam az Országos Műemlékvé-
delmi Felügyelőségen. Egy alkalommal odajött hozzám — amint később megtudtam — a 
Műemlékvédelem főszerkesztője, Gerő László, s megkérdezte, van-e valamilyen publikáció 
az erődökről, mert nagyon nehéz kiigazodni köz tük . Mondtam, hogy nincs, de nekem van 
róluk egy kis dolgozatom. „Tessék beküldeni — mondta —, s amennyiben megfelel a 
követelményeknek, én lehozom." Megütötte a mértéket, megjelent a cikk. Ez további 
kutatásra ösztönzöt t . Mint katona, több erődben is katonáskodtam, volt, amelyikben 
gyerekként játszottam, s olyan is, amely internálásom színhelye volt. A kutatás folyamán 
óriási kásahegyen kellett átrágnom magam. Rengeteg jegyzetet készítettem. Ez az egyetlen 
munkám, aminek a kiadását én kezdeményeztem. A Zrínyi Kiadónál ekkor indult meg a 
Magyarországi várak című sorozat . Az eddig megjelent könyveimet vittem el ajánlólevél-
ként, majd kétéves szerződést kö tö t tünk a kiadóval a könyv elkészítésére. Pontos határidőre 
leadtam a kéziratot, s a munka 1984-ben meg is jelent. Ez a kiadás is csehszlovák—magyar 
közös vállalkozás volt, szinte napok alatt elfogyott. 

1985-ben a Komárom Megyei Idegenforgalmi Hivatal kérésére készítettem el a Panoráma 
sorodat egyik tagjaként a Komáromot ismertető könyvemet. A már korábban is említett 
Hegedűs Bélával Közösen állítottuk össze a Komárom műemlékei, emlékművei és utcanevei 
című füzetet. Nagyjából ezek a könyvek jelentik az én munkásságomat. 

9 Ezeken kívül még több cikk is fémjelzi munkásságodat, s részt vettél a megye földrajzi 
neveinek összegyűjtésében is. 

Igen, több helyen jelentek meg cikkeim. Részt vettem Komárom földrajzi neveinek az 
összegyűjtésében, s ez a gyűjtés került bele a Komárom megye földrajzi nevei című megyei 
kiadványba. Ehhez fel tudtam használni korábbi munkáimból például a halásztanyák 
névanyagát. Ezeket Herman O t t ó felsorolta, de lokalizálni már nekem kellett. Szerencsére 
Czilling András, az utolsó halászmester még él, s ő, valamint id. T u r ó Antal bácsi szinte 
valamennyi halásztanyát meg tudták mutatni. 

• Elsősorban mi ösztönözte bonismereti munkádat, s a könyveken és a cikkeken kívül még 
mi jellemzi ilyen irányú tevékenységedet? 

A kutatásra engem személyesen az inspirált, hogy rendkívül kemény rétegből származom. 
Nincs olyan ősöm sem anyai, sem apai ágon — ameddig vissza tudok nézni —, hogy életében 
legalább egyszer tönkre ne ment volna. Minden generációnak kijutott a magáé. Nek em is. Az 
ember nem keseredik el, kezdi elölről. Apám is így csinálta, mindkét nagyapám is. 

Honismereti tevékenységem része az 1965-ben megnyitott múzeum szervezése is. A 
Klapka Györgyről elnevezett múzeum az Igmándi erődben van. Brigetio római kori 
köveiből igen gazdag kőtárat nyi tot tuk meg. T ö b b kiállítást is szerveztünk már itt. Volt 
római, néprajzi és várostörténeti kiállításunk. Most ősszel nyi tot tunk meg múzeumunk 
harmadik részét a volt tüdőgondozó helyiségeiben. Itt pillanatnyilag Balló Eae képmásolat-
gyűjteményét és a Bécsben élő dr. Juba Ferenc magyar Kereskedelmi tengerészeti gyűj temé-
nyét láthatja a közönség. 

Az eddig e lmondot takon kívül a városi könyvtárban helytörténeti tanácsadóként heten-
ként egyszer állok azoknak a rendelkezésére, akik kutatásaikhoz segítséget kérnek. Gyere-
kek, főiskolások és különféle szakterületen dolgozók keresnek fel. Még Kanadából is jött 
érdeklődő, akinek valamelyik őse Komárom várának egyik parancsnoka volt. Vagy egy 
prágai régésznő, aki az itteni kőtár anyagát használta fel római kori disszertációjának 
elkészítéséhez. Egy házaspár is járt itt. mert elhatározták, hogy végigjárják azokat a helyeket, 
amerre Marcus Aurelius császár járt. O k Svájcból érkeztek. Sok érdekes emberrel találkozom 
itt. Egy kitelepített felvidéki család tanítóképzős lánya családjának kitelepítését írja meg, s 
ehhez kért segítséget. Egy korábbi, gimnazista korában írt munkáját egészíti ki most ú jabb 
szempontok szerint. Nagyon örül tem neki, mikor meghallottam, hisz magam is kitelepített 
vagyok. Most már jó lenne tárgyilagosan megírni a X X . századnak ezt a szégyenét, mert erről 
nálunk Magyarországon nem sok szó esett, vagy ha igen, „lakosságcserét" emlegettek, noha 
Magyarországról a szlovákok önként mentek Csehszlovákiába. 

Vezetek egy havonta összeülő múzeumbará tkör t is. Előadókat hívunk. Magam is szoktam 
előadásokat tartani itthon is, a környező falvakban is. De Kisbéren, Tatán, Tatabányán, 
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Pápán is jártam már, s meghívtak többször a csehszlovákiai Komáromba és Érsekújvárba is. 
Egy alkalommal brünni magyar főiskolások kerestek meg, akik zsebpénzüket adták össze, 
hogy magyar előadót hívhassanak meg, s takarítottak a terembérlet fejében. Megható volt 
ragaszkodásuk a magyar kultúrához. 

Társadalmi elfoglaltságaim is vannak. Vezetőségi tagja vagyok a megyei helytörténeti 
körnek, a komáromi Városszépítő Bizottságnak. Ez utóbbiban elhatároztuk, hogy a 
szabadságharc 140. évfordulójára a herkályi temető ulánus emlékműveit behozzuk, s az 
Igmándi erődben, rendezett körülmények között állítjuk fel. Ehhez megkaptuk az osztrák 
nagykövetség hozzájárulását, s szeretnénk őket az ünnepségre is meghívni. Ugyancsak az 
évfordulón avatjuk fel a 48-as emlékparkban Görgey Artúr kopjafáját, mint tizedik kopjafát. 
Az országos ünnepség részeként szeretnénk ezt az avatást megrendezni. 

• Milyennek látoaa honismereti mozgalom jövőjét? 
Csak azt tudom mondani , mindig voltak megszállott emberek, akik anyagi ellenszolgálta-

tás nélkül is, belső kényszerből gyűj tenek, kutatnak, s ha tudnak, publikálnak. Mindig 
lesznek olyan emberek, akik a szülőföld iránti szeretetből ápolják a hagyományokat , s 
továbbviszik azt. Ezt én, de azt hiszem a hozzám hasonló munkát végzők is, valóban a 
szülőföld iránti szeretetből teszem, tesszük. Ha a könyveimért kapok is némi pénzt, 
gyümölcsszedéssel vagy éjjeli őrséggel többet kereshetnék. Várható a helytörténeti munka 
további erősödése is, hisz hosszú ideig nagyon elhanyagolt területe volt ez a történetírásnak. 
Igaz, hivatalosan elismert tény, hogy a történetírás sem állt hivatása magaslatán. 

• Néhány könyvvel és egy könnyűnek egyáltalán nem nevezhető élettel a hátad mögött 
mit üzennél azoknak a fiatotoknak, akik most kezdik a honismereti munkát? 

Azoknak a fiataloknak, akik most kezdik a helytörténeti munkát , azt üzenem, ne hagyják 
abba, mert igen sok örömben lesz részük a munka során. Nagy belső ö r ö m ö t jelent, nogy 
valamit megmentettem szülőföldem értékeiből, s tovább is tudtam adni. A kutatás maga 
semmivel sem pótolható szellemi izgalommal jár, olyannal, amit a kívülálló nem tud soha 
sem megérteni. 

• Köszönöm a beszélgetést. 

A Honismereti Bizottság kibővített ülést tartott március 25-én. Ezen elfogad-
ták a július 4—9-én, Tatán sorra kerülő XVI. Honismereti Akadémia programját, 
és szervezeti kérdésekben döntöttek. Az Akadémia első napján Pozsgay Imre, a 
H N F főtitkára tart előadást Nemzeti emlékhelyek és nemzettudat címmel, a 
következő napon pedig Benda Kálmán, a Ráday Gyűjtemény vezetője beszél az 
egyházak és a honismereti mozgalom kapcsolatáról. A harmadik napon négy 
szekcióban folyik majd a téma: A nemzeti emlékhelyek és a honismereti 
mozgalom (dr. Szikossy Ferenc), A nemzetiségek és a honismereti mozgalom (dr. 
Für Lajos), Az egyházak szerepe a honismereti mozgalomban (S. dr. Lackovits 
Emőke), A honismereti mozgalom társadalmi és intézményi kapcsolatai (Tóth 
János). Ezenkívül még számos előadás, korreferátum hangzik el, tartalmas 
honismereti kirándulásokra kerül majd sor. 

A Honismereti Bizottság a jelenlegi munkacsoportok működésének összefogá-
sára hat albizottságot hozott létre, amely egy-egy alelnök vezetésével az O H B 
ülései közöt t operatív feladatokat lát el: irányítja a mozgalmat, tervezeteket 
és ajánlásokat készít a soron következő bizottsági ülésre, s ezáltal fenntart ja 
a munka folyamatosságát és fokozza a bizottság tevékenységének hatékony-
ságát. A hat albizottság a következő: néprajzi, anyanyelvi és irodalmi 
albizottság (dr. Morvay Péter), történeti albizottság (dr. Szikossy Ferenc), 
helytörténeti gyűjtemények albizottsága (dr. Gerelyes Ede), évfordulós és 
szervezési albizottság (Töltési Imre), műemléki, táj- és természetvédelmi, 
országjáró albizottság (dr. Román András), módszertani, képzési és tovább-
képzési albizottság (ar. Tóth János). 
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Almási Balogh Pál — 
Kossuth és Széchenyi háziorvosa 

Nemzet i történelmünk egyik legbonyolultabb korszakának jól ismert és köztiszteletben 
álló egyénisége volt dr. Almási Balogh Pál, Széchenyi háziorvosa s legnagyobb politikai 
ellenfelének, Kossuth Lajosnak is éveken át volt kezelőorvosa, rabsága idején pedig meghitt 
bizalmasa. A XIX. század kiemelkedő tudósáról — Borsod megye s zü lö t t é rő l—, akit 
méltánytalanul elfelejtett az utókor , szeretnék röviden megemlékezni. 

1. 1794-ben Nagybarczán (Borsod vármegye) született. Atyja Balogh Mózes, a nagybar-
czai református anyaegyház első lelkipásztora volt. A szülői házban gondos nevelésben 
részesült, és ez egész életére meghatározó volt egyénisége, jelleme kialakulásában. Alsóbb 
iskoláit Rimaszombaton, középiskolai tanulmányait Sárospatakon végezte, Késmárkon 
pedig jopot tanult. Itt hamarosan rádöbbent arra, hogy a jogi pálya nem az ő egyéniségének 
való, ezert 1817-ben Pestre ment, és beiratkozott az orvostudományi karra, melyet kitűnő 
eredménnyel végzett el, és 1823-ban doktorrá avatták. 

Néhány éves orvosi gyakorlat után, amikor már kellő tapasztalatot szerzett magának, 
1825-ben ismereteinek gyarapítása céljából külföldre ment. Bejárta Németország legna-
gyobb városainak kórházait és tudományos intézeteit. Útja során megismerkedett Németor-
szág legkiválóbb tudósaival és Geothevel is, aki kitüntető kedvességgel fogadta. Németor-
szágban — Köthenben — ismeri meg a „hasonszervi gyógymód" megalapítóját, Hahneman 
Sámuel doktor t , és rendíthetetlen követőjévé szegődik. Maga Hahneman is nagy tudású 
orvos volt, de nemcsak medikus, hanem kiváló kémikus is, aki önmagán végzett vizsgálato-
kat. Kutatásai során arra a következtetésre jutott , hogy a betegségek, melyek olyan, illetőleg 
hasonló tüneteket mutatnak, amilyeneket bizonyos szerek nagyobb adagjai előidéznek, 
meggyógyulnak ugyanazon gyógyszerek igen kicsiny adagaitol. Ez volt a homeopathia 
alapelve és a gyógymód lényege. 

Abban az időben, mikor Balogh Pál orvosi gyakorlatot folytatott, a kuruzslás igen 
elterjedt volt. A homeopathiának nagy előnye volt, hogy a kuruzsláshoz szokot t embert 
visszavezette a természetes, egyszerű gyógymódhoz. Gyors elterjedését egyszerűségén kívül 
főleg olcsósága segítette elő, és Balogh dr. szociális érzéke megtalálta benne azt amire a nép 
érdekében szükség volt. Hazatérése után a sok támadás dacára ezen gyógymód terjesztéséért 
küzd, és mint homeopatha orvos, igen nagy sikerrel gyógyít. Neve csakhamar országszerte 
ismertté lesz. De mindez nem elégíti ki. Fáj neki a Közegészségügy elhanyagolt volta, a 
szegény jobbágyság nyomorúságos helyzete. A közegészségügy a homeopathia terjedésével 
némileg javulásnak indult ugyan, de ezzel ő még nem éri be. Nemzetközi kongresszusokra 
jár, behatóan tanulmányozza a művelt nyugati nemzetek népjóléti, egészségügyi intézmé-
nyeit, és mindent elkövet, hogy azokat — legalább részben — itthon is megvalósítsa. A 
népegészség szemmel tartása érdekében statisztikai kongresszusok összehívását sürgeti; 
kárhoztatja, hogy a statisztikában mindenütt közösen szerepelünk Ausztriával, aminek nagy 
kárát látjuk. 1834-ben külföldi kitüntetésben részesül: a berlini és lyoni orvostársaság 
levelező tagjává választja. 
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De nemcsak mint orvos volt kiváló a maga korában; sokirányú tehetsége más téren is 
bontakozot t . Igen jelentős volt nyelvészeti munkássága. A nyelvészet tárgykörébe tartozó 
számos fejtegetése és dolgozata alapján választotta meg a Magyar Tudományos Akadémia 
1831-ben levelező, majd 1835-ben rendes tagjává. Ez a kitüntetés abban az időben éri, 
amikor Kazinczy Ferenc szellemének hatása alatt megújhodot t magyar nyelv még a 
nyelvújítási harcok korát élte, amikor tehát éppen a nyelvészeti munkák jelentették a 
legszigorúbb kritika tárgyát. 

Sokoldalú tudományos munkásságára jellemző, hogy az Akadémia, ugyancsak 1835-ben, 
száz arannyal jutalmazza Tudományos művelődésünk története című pályamunkáját , amely 
már nem nyelvészettel foglalkozik, hanem filozófiai tárgyú, és amelynek elismert nagy 
érdeme, hogy a hazai filozófia addig élvezhetetlen nyelvezetét magyarrá teszi, szinte 
újjáteremti. 

Korának legjobban elfoglalt orvosai közé tartozott , kihez nemcsak a fővárosból, de az 
ország legtávolabbi vidékeiről is tömegesen sereglettek a betegek. Orvosi gyakorlata mellett 
azonban mégis mindenütt ott van, élén jár minden fontosabb társadalmi mozgalomnak, sőt 
értelmi szerzője több olyan intézménynek, mely nemzeti haladásunkat szolgálta szellemi 
vagy anyagi téren. 

2. A reformkorban Széchenyi István és Kossuth Lajos háziorvosa. Egyformán lelkes híve 
Széchenyinek és Kossuthnak, és az marad pártatlanul akkor is, mikor a kettő már politikailag 
teljesen eltávolodott egymástól. 

Kossuthtal a harmincas évek közepe táján ismerkedik meg személyesen. Kossuth ebben az 
időben sokat betegeskedik, és makacs gyomorbaiával gyakran felkeresi Balogh doktort . 
Ettől kezdve éveken át kezeli krónikus betegségében, mely nehezen javul, mert az előírt 
diétát nem tartja be pontosan, amint azt az egyik, itt következő levelében ő maga is beismeri. 
Ugyanez a levél más szempontból még sokkal érdekesebb. Azt olvassuk benne, hogy 
Kossuth a Törvényhatósági Tudósításokat rendszeresen megküldte orvosbarátjának akkor 
is, amikor azokat a nádor betiltotta, s amikor , mint tudjuk, éppen a Tudósítások miatt, 
Kossuth rövidesen fogságba került. 

9. Mai. 837. A Tudósításokat mindig rendesen megfogom küldeni, amint mosta XIX. számot küldöm; 
— 's igen örömömre szolgáland, ha azokat olvasásra 's megtartásra méltatja kedves barátom; —a XIV. 
és XVIII. számokat azonban csak vasárnap fogom maraaandólag megküldhetni, azok csak elolvasásra 
voltak szánva, minthogy Aradv'gye részére irvák, 's a megye megbízottja holnap szándékozván indulni, 
esedezem, méltóztassék azokat most visszaküldeni. 

Orvosságom elfogyott, semmi különös változás nincs, egészségem állapotjában — kivévén, hogy 
tegnap v. tegnapelőtt délután kisétálván, hazajöttömkor kevés járás után is szokatlanul lankadtnak 
éreztem magamat; — reggel pedig, kivált ha dohányoztam, egy kis szédelgésforma „Üblichheit" 
jelengeti magát. De úgy a lankadtság, mint ez, hamar elmúlnak. — Méltóztassék meghagyni inasomnak, 
mikor alkalmatlankoahatik orvosságért. Annyit megvallok, hogy a napokban nem a legszorosabb diétát 
tartottam. Szíves tisztelettel Kossuth. 

Mikor Kossuth betegségéből már kezd felépülni, Balogh doktor tanácsára üdülés céljából 
pesti lakásából Zugligetbe költözik, hogy elgyengült szervezete a jó levegőn megerősödjék. 
Itt fogják el 1837. május 4—5-e közötti éjjelen. Egy ötvenfőnyi fegyveres csapat gróf T h u m 
József vezetésével körülfogja a villát, és az ügyész utasítására letartóztatják. Egyenesen a 
várba viszik, a volt Bécsi-kapu mellett levő kaszárnya börtönébe. Az alig lábadozó beteg 
napsugaras ot thonából a bör tön sötét, nyirkos cellájába került, melynek ablaka majdnem 
teljesen be van falazva, csak felülről szűrődik be némi világosság. Ide jár be hozzá Balogh 
mindjárt kezdettől fogva, mert állapotában csakhamar visszaesés mutatkozik. Mivel politi-
kailag sohasem exponálta magát, Kossuth kérésére könnyen megszerzi erre az engedélyt. 
Vállalkozása azonban igen nehéz feladat elé állítja, mert mint orvos, szinte meg van bénítva 
cselekvésében. Tudja, hogy a börtön levegője, a rabkoszt és mindaz a lélekölő momentum, 
mely a raboskodással jár, és amiken minden törekvése dacára sem volt módjában segíteni, az 
elgyengült, leromlott szervezet ellenálló képességét méginkább aláássák. Tudja azt is, hogy 
betegéért egy egész nemzet aggódik, és a nagy felelősség kétszeres súllyal nehezedik lelkére, 
mert ő maga is a legmelegebb vonzalommal és részvéttel van iránta. 

Telnek a hónapok, telnek az évek — és a szabadság rajongója bör tönben sínylődik 
férfikorának legszebb idejében. Orvosa aggódva látja, mint változik meg lassanként egész 
külsejében: délceg tartása hajlottá válik, szép sötét haja megritkul, arcbőre feltűnően sápadt 
és foltos, járása roskatag. Szeretné korlátozni túlzott szellemi munkájában, de nem meri, 
mert tudja , hogy csak az teszi rá nézve elviselhetővé a rabéletet. Végre — mint tudjuk — az 



1839/40-i országgyűlés ellenzékének, s főleg Deák Ferencnek erélyes követelésére, több 
politikai fogollyaíegyütt kegyelmet kap. Ellenségei csakhamar meggyőződhetnek róla, hogy 
szigorú fogsága inkább fejlesztette, mint elzsibbasztotta szellemét. Testileg azonban annál 
jobban megviselt, és egészségét a visszanyert szabadság sem tudja helyreállítani, annál 
kevésbé, mert nem kíméli magát. 

Az a megértő, bizalmas viszony, mely Kossuthot és Balogh Pált egymáshoz fűzte nem 
merült ki kizárólag abban a ragaszkodásban, amit a beteg orvosa iránt érez. Sokszor 
találkoztak a vármegyegyűléseken, gazdasági, társadalmi egyesületekben. Itt — közéleti 
szereplésük színterén — ismerték meg egymás gondolatvilágát, törekvéseit, programját, 
mely a nemzeti élet minden körére kiterjedt. Balogh dok tor egész sorát pendítette meg 
azoknak a reformeszméknek, melyeket aztán írásaival, a társadalom buzdításával népszerűsí-
tett, érlelt, és nem egy olyan gyakorlati alkotásra irányuló terve volt, amit később Kossuth 
valósított meg vagy fejlesztett tovább. Ilyen nagy gyakorlati jelentőségű eszméje volt az ún. 
Angol—Magyar Kereskedelmi Intézet és az Iparegyesület. A hagyatékában levő Kossuth-le-
velek közöt t több olyat találtak, mely egyáltalában nem magánjellegű, hanem részben vagy 
egészében közérdekű tervekkel foglalkozik, bizonyságául annak, hogy a hazafias célok 
szolgálatában egyetértettek és egymást támogatták. 

Horvá th Mihály Huszonöt év Magyarország történetéből című művében olvassuk, hogy 
„Almási Balogh Pál dr . 1841 eleién a Pesti Hírlap 2. számában egy Hasznos ismereteket 
terjesztő társaság alakítására szólítja fel a nemzetet, mely hasonló angol társulat mintája 
szerint csakhamar meg is alakul, s elnökéül Batthyány Lajos grófot sikerült megnyerni. Pár 
hónapi fennállás után Iparegyesületté alakul, és célja a hasznos ismeretek terjesztésén kívül az 
ipar és kézművek gyarapítása és tökéletesítése. A magyar Iparegyesület megalapítója maga 
Kossuth Lajos volt, ki anyagilag is hozzájárult az alapításához, eszméje azonban Balogh 
Páltól származik, és megvalósítására az első lépést ő tette meg." 

3. A következő években az Európa-szerte erősödő demokrat ikus törekvések, az általános 
forrongás hatására feltartózhathatatlanul nyomulnak előtérbe még sokkal fontosabb gondok 
és események. Minden érdeket a politika vesz igénybe és hazánk is mindinkább a politikai 
küzdelmek színterévé lesz. Végre az első népképviseleti országgyűlés alkotmányának 
védelmére fegyverbe szólítja a nemzetet : kitör a szabadságharc. 

1848. március 23-án megalakult az első független, felelős magyar minisztérium, gróf 
Batthyány Lajos miniszterelnök felkérésére gróf Széchenyi István vállalja el a közlekedésügy 
és közmunka tárcáját, ugyanakkor, mikor Kossuth Lajos a pénzügyi tárcát. Az ellentét, mely 
Széchenyi és Kossuth köz t volt, közös kabinetbe lépésük után sem simult el, sőt közelebbről 
figyelve, még sötétebb színben látta Széchenyi Kossuth politikáját. Minisztertanácson, 
országgyűlésen, vármegyegyűlésen ismételten felemeli t i l takozó szavát Kossuth politikai 
irányvonala ellen. Hasztalan, a nemzet nagyobb része már Kossuth mellett van, és Kossuth 
feltartóztathatatlanul halad tovább megkezdett útján. A folytonos tépelődés a haza sorsán, 
lassanként megtörte Széchenyi szellemi erejét; meghasonlásba jut saját magával is, önvád 
gyötri. Képzeletében már látja a forradalmat és az égboltra lángbetűkkel felírva Kossuth 
nevét. 

Balogh doktor egyre fokozódó aggodalommal figyeli páciense állapotát. Tudja , hogy itt, 
küzdelmeinek színterén, ahol mindennap új gyötrelmeiket ébreszt oeteg lelkében, nincs 
számára pihenés, tehát nincs gyógyulás. Mindent elkövet, hogy munkaköréből kiragadja és 
távozásra bírja. Hosszas rábeszélés és sürgetés után végre szeptember 5-én útra kel az ő 
társaságában. Alig hagyták el azonban Budát, a gróf kiszökött a kocsiból, és kijelentette, 
hogy semmi áron nem hagyja el a várost. Balogh doktor teljes eréllyel kénytelen fellépni, 
hogy ismét kocsiba ültesse. Komáromban újabb incidens zavarja meg szomorú utazásukat. 
Mik or kocsijuk a hídon halad, hirtelen kiugrik a kocsiból és a Dunába veti magát. Már az a 
veszedelem fenyegeti, hogy egy gőzhajó alá kerül, mikor két ember utána ugrik, és még 
idejében kimenti. Ezután még fokozot tabb őrizettel viszik tovább Döblingbe. Balogh Pál 
életének legnehezebb feladatát teljesítette ekkor, és legfájdalmasabb emléke maradt az a 
pillanat, amikor elvált tőle. Széchenyi mögöt t bezárultak a döblingi tébolyda kapui. 

Széchenyi István tragikus sorsa a lelke mélyéig megrendítette orvosbarátját, fájdalmával 
hosszú időre visszavonul a közéleti szerepléstől, és a szabadságharc idejét orvosi hivatásának 
és családiának élve tölti. D e ugyanakkor, amikor Balogh Pálról egy időre elhallgat a krónika, 
felesége lép a cselekvés színterére. 
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4.Mikor az udvari kamarilla ármánykodása önvédelemre kényszeríti a nemzetet , és 
Kossuth 1848. július 11-én hatalmas beszéde után az országgyűlés megszavazza erre a célra a 
200 000 újoncot és 42 millió forintot , az események oly szédületesen gyors ütemben követik 
egymást, nogy Kossuthnak alig van ideje a honvédelmi megszervezésére, és a háború kitörése 
sok tekintetben készületlenül találja a nemzetet . Már az első ütközetek után megtelnek a 
kórházak, nem tudják befogadni a sebesülteket. A sérült katonák ellátásában egyre nagyobb 
hiány mutatkozik, és Buda ostrománál már tömegesen hevernek Pest utcáin a rongyokba 
burkolt , sebesült honvédek. Ez a szörnyű látvány cselekvésre szólítja a magyar nőket , akik 
mindent elkövetnek, hogy honvédeink hősöket megillető bánásmódban részesüljenek. A 
legbuzgóbb és legönfelálaozóbb közöttük dr. Balogh Pálné Ágoston Amália. Nemcsak 
orvos férjének van segítségére a harctéri sérültek ellátásában, de mindenütt megjelenik, ahol 
a szenvedés a legnagyobb, ahol nemcsak ápoló kezekre de biztató, szelíd szóra, a szeretet 
melegére is szükség van. 

Mindjárt kezdetben a legsúlyosabban sérültek osztályán szállásoltatja el magát a honvéd-
kórházban. Éjjel-nappal köz tük van, és saját és gyermekei ágyneműjével a szenvedők 
fekhelyét teszi elviselhetőbbé, míg végre a pihenést nem ismerő, megfeszített munka őt is 
ágyba dönti. De csak rövid időre, mert alig jut egy kis erőhöz, már újból a sebesültek közt 
van. Később Guyon tábornok segítségével külön kórházat létesít, ahol már mint a 
honvédkórháznak kinevezett önkéntes főápolónője működik. Ez a kinevezés hivatalos 
elismerése volt áldozatkészségének; de betegei részéről nagyobb elismerésben is részesült, 
egymás közöt t a „honvédek anyjá"-nak nevezték. 

A szabadságharc leverése után az ország kü lönböző részeiből, ahol a világosi fegyverleté-
telt megelőző heves ütközetek folytak, ismét oly tömegesen érkeztek Pestre a sebesülésekből 
még fel nem gyógyult honvédek, hogy nem voltak képesek elhelyezni őket, és százával 
feküdtek a szerencsétlen áldozatok kapuk aljában, csűrökben, ólakban. Baloghné terjedelmes 
beadványt intéz Pest városához, hogy adjon a város fedett helyiséget, amit a lelkes magyar 
nők kórházzá alakítanak. De Pest városa nem mert intézkedni, mert akkor már Haynau volt 
itt a teljhatalmú úr, Baloghnét hozzá utasítják. O habozás nélkül vállalkozik erre is, elmegy 
Haynau hivatalába. Haynau azonban, mihelyt megtudja, miről van szó, mereven elzárkózik, 
és megtiltja, hogy Baloghnét beengedjék hozzá. A szerencsétlen betegek továbbra is az utcán 
maradnak, míg végre a „honvédek anyja" Bat thyány és Brunszvik grófnővel összeszedik a 
súlyosabb sebesülteket, és magánlakásukon ápolják őket. Balogh Pál otthonában is minden 
talpalatnyi hely sebesült honvédekkel van tele. És nemcsak orvosi ellátásban és szeretetteljes, 
gondos ápolásban részesülnek, hanem élelemmel és ruházattal is ellátják őket mindaddig, 
míg az osztrák rendőrség állandó zaklatása ezt is lehetetlenné nem teszi. 

Mikor Haynau megkezdi a megtorlást, a vésztörvényszék ítélete elől sokan kénytelenek 
külföldre menekülni. Baloghné most a bu jdosók ügyét veszi pártfogásba: sok nagy hazafi 
életét menti meg a hazának azzal, hogy saját életének veszélyeztetése árán elősegíti az 
emigrációt. Többek között Horváth Mihály, a nagy történetíró is az ő segítségével menekül 
ki. De árulója akad Baloghnénak is, elfogják és bör tönre ítélik. A „bresciai hónér" bör tönbe 
juttatta a vitéz magyar „honvédek anyjá"-t , aki életénél is jobban szerette hazáját. Az 
Újépületben szenvedte el büntetését, abban az óriási kaszárnyában, melyet már akkor oly 
sok gyászos emlék tett híressé és a magyar előtt gyűlöletessé. A szabadságharc híveit 
tömegesen tartották itt fogva, és többeket itt végeztek ki. II. József építtette 1786-ban, a 
pestiek „Neugebäude"-nak nevezték el. Később a főváros megváltotta a hadikincstártól és 
lerombolták. 

Baloghné 1852-ben hónapokat töltött az Újépület börtönében. Sorsát nemes megadással 
tűrte, csak övéiért volt állandó rettegésben, mert alig láthatta őket, alig válthatott velük 
néhány szót, azt is szigorú ellenőrzés alatt. Levelei, melyeket szinte elképzelhetetlen utakon 
juttatott el családjához, elrettentő képét nyúj t ják annak az embertelen bánásmódnak, 
melyben a szerencsétlen foglyokat részesítették. Napirenden volt a botozás, dacára annak, 
hogy a fogház orvosának könyörületessége többeket megmentett ettől a barbárságtól. 
Emellett állandóan zsarolták őket. Balogh Pál, ki ebben az időben a legszűkösebb viszonyok 
között élt családjával, alig bír előteremteni annyit , hogy a bör tön lelketlen piócáit kielégítse. 
Végre ismételt közbenjárásra sikerült kiszabadítani feleségét; visszatérhet o t thonába, de 
továbbra is állandó megfigyelés alatt tartják, most már nemcsak őt , hanem az egész családját. 

A zsarnok uralom mégsem éri el célját. Az elnyomás, a bör tön elnémíthatja, de ki nem öli 
a szabadságszeretetét, sót minél durvább erőszak fojtogatja, annál felvértezettebben kerül 
szembe a zsarnoksággal. A fogságból hazatért hitves és anya, lelkében az elszenvedett 
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gyötrelmek keserűségével, a hazaszeretet varázsát árasztja maga körül , és féltő gonddal 
ápolja és fejleszti azt tovább övéivel. Baloghné kétségtelenül egyéniség volt, típusa a gyengéd 
és hőslelkű magyar nőnek, hősiességéért, nemes cselekedeteiért az u tókor elismerése illeti. 
Irányi Dániel jeles politikus, publicista, aki 1848-ban Pest egyik képviselője, Jellasics elleni 
önkéntes csapat tagja, 1849-ben kormánybiztos , menekülés után Párizsban francia nyelven 
megírta a magyar szabadságharc történetét, és munkájában meleg szavakkal emlékezik meg 
Balogh Pálné áldozatos és áldásos tevékenységéről. 

5. A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, a „legnagyobb magyar" gróf Széche-
nyi István nevéhez fűződik, aki minden jószágának egyévi jövedelmét — 60 ezer forintot — 
ajánlott fel erre a célra. A rövidesen megalakult tudós társaság még a kezdet nehézségeivel 
küzd, mikor Balogh Pál — már mint akadémiai tag — nagy lelkesedéssel magáévá teszi ügyét, 
ily módon is elévülhetetlen érdemeket szerezve a magyar tudomány fejlesztésében. 

1856-ban újból külföldön találjuk őt, ahová ezúttal is tudományszomja viszi, és az a vágy, 
hogy világhírű tudományos intézetekkel és azok vezetőivel közelebbi ismeretségbe kerül jön, 
remélve, nogy pártfogásukat fiatal akadémiánk részére megszerezheti. E célból felkeresi a 
francia tudományos akadémia elnökét, a híres zoológust , Geoff roy Saint-Hilaire Izidort , 
megismerkedik Flourens-el, a kiváló fiziológussal, a francia akadémia örökös titkárával és 
több jeles tagiával, nevezetesen Despretz fizikussal (Sorbonne tanára), Milne-Edwards és 
Becquerel fizikusokkal. Meglátogatja Thyerry Amadéét , Attila históriájának íróját, London-
ban felkeresi Faradayt, Owen természetbúvárt, Lyell híres geológust. Mindnyájan igen 
szívesen fogadják a nagy műveltségű, rendkívül megnyerő modorú magyar orvost. Ö pedig 
előkelő ismeretségét nem egyéni célok elérésére, nem saját érvényesülésére használja fel, 
hanem hazája érdekében, oly módon , hogy kieszközli azt, ami Széchenyinek még nem 
sikerült: Európa legnagyobb és legtekintélyesebb akadémiája — az Académie des sciences — 
tudósítványait, évkönyveit is megküldi akadémiánknak. Londonban megszerzi a Royal 
Society — Anglia legnagyobb természettudományi intézetének — munkái t 1830-tól kezdve, 
a Linne fűvésztársulat addig kiadott 24 kötetes évkönyveit , a londoni Asiatic Society és az 
Astronómiai Társaság értékes munkáit . Szóval egész könyvtárat szerez akadémiánknak, és 
megteremti a brüsszeli akadémiával is az összeköttetést. Hazatérve az Akadémia ülésein 
értékes felolvasásokat tartott utazásairól és élményeiről, sajnos azonban csak töredékes 
kivonatokban, mert orvosi gyakorlata gátolta őt nagyobb munka megírásában. 

Balogh Pál irodalmi munkássága éppen olyan sokirányú, mint képességei és képzettsége. 
I f jabb korából több szépirodalmi dolgozata maradt ránk, melyeket jobbára Kátay Aranka 
álnéven írt, de igazi területe a tudományos irodalom. Filozófiai, természettudományi, orvosi 
és nyelvtani tudományoknak alig van ága, melyben kiválót ne adott volna a magyar 
irodalomnak, sőt a francia és német irodalmat is több rendbeli értekezéssel és önálló 
munkával gazdagította. Talán éppen sokirányú műveltsége gátolta abban, hogy érdeklődését 
egy irányban koncentrálja. Pedig ha csak egy tudományágat művel és abban mélyed el az ő 
alaposságával és képességével, valószínű, hogy korszakalkotót hoz létre. De így is igen nagy 
volt hatása irodalmi, tudományos és főleg társadalmi téren. 

Munkakedve még élete utolsó éveiben sem hagyta cserben. Orvosi tevékenysége mellett is 
dolgozik. Halála előtt négy évvel— 1863-ban — jelent meg: A természettudományok igényei 
a törvényhozásban és az Olasz tudósok congressusa 1847-ben című dolgozata, 1865-ben A 
nagy óceán virágkertjei című munkája . Legutolsó műve, a Galilei már csak töredék, nem 
tudja befejezni, mert 1867 őszén utoléri mindnyájunk közös sorsa: a „mors imperátor", ki 
ellen mások érdekében oly sokat harcolt, utolsó csatájában legyőzi őt. 

Almási Balogh Pál élete a legnemesebb munkában telt el, a legmagasztosabb emberi célok 
szolgálatában. Egész életén át azért tanult, küzdöt t , hogy mindazt, amit tud, ami erkölcsi és 
anyagi értéket gyűj töt t , nemzete érdekében hasznosítsa. Megérdemli, hogy az u tókor 
meg-megújuló lelkesedéssel hódol jon emlékének. Megérdemelné, hogy szülőnázán emlék-
táblát állítsanak neki, netán egy szobrot is. E rövid méltatást Berzsenyi Dániel gondolataival 
fejezem be: „A derék nem fél az idők mohától, / A koporsóból kitör eget kér, / Érdemét a 
jók, nemesek s jövendő / Századok áldják." 

Nagy Károly 
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A Mária Terézia-féle 
úrbérrendezés Döröskén1 

Döröske a vasi Hegyhát települése a dombvidék Rábára tekintő peremén, 180—244 m 
közötti tengerszint feletti magasságban. Területe 4,41 km2 , lakóinak száma 162 fő. Vas 
megye legkisebb településeinek egyike, társközség, a közös tanács székhelye Szarvaskend. 
Északról Molnaszecsőd, nyugatról Szarvaskend, délről és keletről Döbörhegy , illetve 
Nagymákfa községekkel határos. 

A falu neve először 1244-ben fordult elő. Ekkor Druska, az 1300-as években Dürüske, 
1565-ben Deoroske és 1624-től Döröske néven ismert a község. 

A falu a XIV. században a dereskeiek egyik leszármazottjáé, Monkus Miklósé, a XVI. 
században a Nádasdi Darabosoké, 1737-ig a Nádasdiak birtokolják, majd ezután megy át 
gróf Festetich család örökségébe, akik még a XIX. sz. folyamán is bírták a területet. 

A XVIII . század második felében a jobbágyokra nehezedő földesúri kizsákmányolás már 
veszélyeztette az állam érdekeit, ezért Mária Terézia 1767-ben elhatározta, hogy szabályozza 
a földesúri követeléseket. Meghatározta a iobbágytelkek nagyságát és egységesítette a 
jobbágyi szolgáltatásokat. Az egész telkes jobbágy robotmunkája nem haladhatta meg az évi 
52 nap igás vagy 104 nap iga nélkül végzett robotot . A földesúr telkenként egy arany forintot 
követelhetett, a szántóföldi termésből kilencedet, a baromfiból , tojásból stb. pedig a telek 
nagyságának megfelelően kellett az ajándékszolgáltatásokat teljesíteni. 

Döröskében ebben az évben 18 jobbágyporta volt, húsz házas és egy házatlan zsellér élt, az 
erdő közös volt az urasággal. Az esztenaőbeli robot a következőképpen alakult: pl. Vörös 
Benedek örökösnél 40 napig két marhával robotol t , ha ezt nem tudta teljesíteni, akkor 80 nap 
kéziszolgálatot kellett adnia, e munkát készpénzzel is megválthatta, akkor három forint öt 
1/2 krajcárt fizetett. 

A jobbágytelkek száma: 1 1/8 : két telek, 1 egész : három telek, 1 1/4 : egy telek, 
7/8 : négy telek, 5/8 : négy telek, 3/4 : két telek, 3/8 : egy telek, 1/4 : egy telek. Összesen 18 
jobbágyporta volt, 18 telekkel. Az egész telekhez 18 nold szántó és nat szekérre való rét 
tar tozott . 

Adózni kellett még tűzifával, melyet „öly"-be állapítottak meg helyileg, háromnegyed öly 
volt a kötelező. A „fonyást" font-ba mérték Döröskén, 4 1/2 „font" a kötelező. Kifőzött 
vajból háromnegyed „iccével" kellett adózni, csirkéből egy db, tojásból három db, 
kappanból kettő ab-o t kellett leadni. 

A jobbágyoknak fogatos robotot egész telek után két ökörrel kellett végezniök. Saját 
felszerelésével 52-55, kézi robottal egész telek után 104-110 napot kellett szolgálnia. A ház 
után egy aranyat kellett fizetniök. Ha pénzben váltották meg a kilencedet, egész telek után 
négy forint volt a tarifa. 

Szolgáltatások: egész telek után egy for int , tűzifa egy öly, vaj egy icce, kappan két, csibe 
három, tojás 16, fonás hat font. Hegyvámot is szolgáltattak. A kocsmáltatás jogát egész 
évben leitták és közösen fizettek hét for intot . Szántóföldje 13 3/4 hold, rétje 4 1/2 szekérre 
való. A termést pozsonyi mérővel mérték. 1 pozsonyi mérő: kb. 61,5 liter. 1767-ben gr. 
Festetich Pál volt a bir tokos. 

Az 1767-es úrbérrendezés volt szinte az országban az első széles körű akció a jobbágyság 
és a földesúr viszonyának egységes és részletekbe menő szabályozására. E rendelet kiterjedt 
a kocsmáitatásra, a munka- , a termény- és pénzjáradékra, a pusztán maradó jobbágytelkekre, 
irtásföldre, vadászatra, büntetésekre stb. 

N e m is tehetett mást az udvar, mert az örökös panaszok, a földesúri szolgáltatások 
megtagadása, a földfoglalások, zavargások jelét adták e tarthatatlan állapotnak. A zavargás 
főleg Vas és Zala megyében nyilvánult meg, így történt, hogy Mária Terézia Vas, Zala, 
Sopron, Somogy, Tolna és Baranya megyékben már 1766. december 29-én egységes 
urbárium bevezetését rendelte el. 

'Részlet a szerző helytörténeti monográfiájából (Szerk.) 
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A rendezési munkára kijelölt személyek első teendője az volt, hogy minden helységben 
feljegyezzék a jobbágyoknak az ún. kilenc kérdőpontra eskü alatt adott válaszát. A 
kérdésekből megállapítható, hogy a rendezést megelőzően milyen volt az illető helységben a 
jobbágyok helyzete. Vagyis volt-e urbár iumuk vagy szerződesük, illetve a szokás alapján 
szolgaltak-e a földesúrnak. Mekkora szántó és rét tar tozot t az egész telekhez. Mennyi 
robottal és egyéb szolgáltatással tartoztak (kilenced, adományok) a jobbágyok a földesúrnak, 
mik voltak a „benefíciumok", illetve „malefíciumok", azaz milyen tényezők segítették, 
illetve hátráltatták a parasztság megélhetését. Továbbá voltak-e pusztatelkek, kik használták 
ezeket, örökösök vagy szabadmenetelűek voltak-e a jobbágyok. A hold mértékegység, 
miután a helyi viszonyoktól , szokásoktól függően más volt, ezért az összeírok inkább azt 
tudakolták, hogy hány pozsonyi mérő vetésük van, és két pozsonyi mérős szántót 
tekintettek egy holdnak, vagyis átlagosan 1200 D-ölnek. Az egy szekér szénát termő rét kb. 
annyi volt, mint az a rét, amelyet egy ember egy nap alatt le tudott kaszálni, s ezt egy holddal 
vették egyenlőnek. A z úrbáriumot a helységben leginkább használatos nyelven kellett 
kiállítani. 

A következőkben bemutatom a kilenc pontot , amit 1767. december 22-én vettek fel 
Döröske községben. 

A tekintetes Nádasdi Terézia Asszonynak örökös jobbágyai a helység „elei" és eskütjei ezen hiteles 
levelünk erejével bizonyságot tettünk december 22-én Nemes Új János és Bot Ádám ügyének eskütjei. 
Felséges asszonyunk kegyelmes rendelkezésének eleget téve a 9 pontra az alábbiakban válaszolunk: 

Dörösként nem volt Urbárium, de szokás jog és szerződés sem volt. A robotnak nem lévén száma, 
télen-nyáron hajtottak gyalog és marhával is, amennyit csak kívánt az uraság. A hasznuk az abban volt, 
hogy szőlőtermelésből, gyümölcseladásból és fuvarozásból pénzt vehettek be. Juhokat tartottak. 
Makkolási lehetőség is volt a falu erdejében ingyen, az uraság tilosában pedig makkpénzben. Fája 
elegendő. Káruk abban van, hogy a legelő közös a szomszéd faluval. A föld nem valami jó, kb. 6-7 holdon 
a területet a zápor kimossa és köves is a talaj. Kb. másfél esztendő óta a „helyes jobbágyok" két marhával 
egy napot szolgálnak, az oda- és a visszaút nem számít be. Egy pusztahely van a községben és 
semminemű benifíciuma a falunak nincs. A helyes jobbágyok mind örökösök, a zsellérek között volt 
szabad elmenetelű is. 

A faluban két marhával szoktak szántani, a kilencedet megváltják. 
Az uraságnak ezen helység határában két darab tilos erdeje van, mely ezelőtt 12 esztendővel szabaddá 

vált és most is szabad, egyeaula makkoltatás tilos. 
Az uraságnak más gazdasága nincs, egyedül a szőlője, amit a két helyiség, Döröske és Döbörhegy 

munkál meg. Egy juhasz és egy molnárhaza van az uraságnak. „Helyes jobbágy" lakja szántófölddeíes 
réttel Kis Ferenc öreg bíró, Gergácz János kisbíró, Dora Mihály eskütt, Fors Mihály eskütt, Gáli Mihály 
eskütt, Borsos István eskütt, Vörös Benedek eskütt, Szakály Péter eskütt, Jó György eskütt, Varga István 
eskütt, Borsos György eskütt, Borsos János eskütt, Gáli András eskütt, Vörös András eskütt, Gergó János 
eskütt, Vörös Pal eskütt, Vörös Mihály eskütt. 

Mely általunk adott feleletünkből írás nem szólván, nevünk után saját kezünk keresztvonásával 
megerősített hiteles bizonyságát levelünkkel adjuk. Kelt Döröskén, dec. 22. 1767. 

Keresztűri József né Pintér Mária 

A budavári Mátyás-kút és Tata 
A Tata-Tóvárosi H í r a d ó 1890. december 20-i számában megjelent egy cikk, miszerint „az 

egyik fővárosi lap értesítése szerint a tatai várat, mely ősi falaival igen érdekes és festői 
látványt nyújt, most teljesen renoválni akarják. Emellett a várudvaron egy monumentális 
kutat terveznek bronzból és márványból, melyet Mátyás király szobra fogja díszíteni, annak 
emlékére, hogy a tatai vár egykor vadászkastélya volt a nagy királynak. A kutat s a szobrot 
Stróbl Alajos készíti." 

N e m sokkal később — 1891. január 17-én —• a Budapesti Hírlapra való hivatkozással újból 
hírt közöl a Tata-Tóvárosi Híradó a várban létesítendő kútról , valamint a vár restaurálásáról. 
Csak a kútra vonatkozó részt idézzük: 

„ . . .Mátyás király emlékét még ebben az esztendőben díszes szoborművel ellátott kút fogja őrizni 
Tatán, melynek környékén Mátyás oly szívesen vadászott. A munkát Eszterházy Miklós gróf úr 
őméltósága költségére Stróbl Alajos neves szobrászunk készíti. A monumentum egy hatalmas kút lesz. A 
medence egyik felen szarvasok csoportja van. Közepén fehér márványból fekvő helyzeten, Szép Ilonka, a 
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forrás tündére. Alakja egy vízfátyolon keresztül lesz majd látható. A tündér éppen felébred a zajra s 
fölfelé tekint. Fölötte áll Mátyás király, korhű vadászruhában. Egyik kezével a vadászkésére támaszko-
dik, a másik kezében vadászkürtöt tart. Figyelve néz körül, keresi kísérőit, akiktől elmaradt. Az álló 
szobor bronzból lesz. A díszes emléket még ez év őszén felállítják a várban, melynek művészi 
restaurálása nem sokáig késik ..." 

Már a második év vége közeledett és semmi újabb hír a díszkútról , míg végre 1892. 
november 26-án a Tata-Tóvárosi Híradó 48. számában újra szó esik a várban felállítandó 
kútremekről. A vár restaurálása, ha lassan is, de szépen haladt. A közlemény szerint: „a terv 
kivitele előtérbe lépett, amennyiben Stróbl Alajos kiváló szobrász, a tervezetet már 
bemutatta s ennek alapján megbízatott a nagyobb mintázat elkészítésével is." 

Ezután a kútról megint hosszú hallgatás következik. 
1893. ok tóber 14-én a Tata-Tóvárosi Hí radó újabb hírt közöl Mátyás király kútjáról, 

nagyjából a korábbi szöveggel. 
A kút közben elkészült, ae sorsát homály fedte. A tatai írások többé nem említették, de a 

Komáromi Újság 1917-ben megjelent 39. és 40. számában találtam egy leírást a „Mátyás 
király kút"- ró l . Ebből kivonatoltam néhány részt, amivel le is zárhatjuk a szoborkút 
történetét. 

„ . . .Mátyás király Strobltól mintázott szobrát, a nagy műbarát, gr. Esterházy Miklós József 
(1839—1897), Tata egykori halhatatlan birtokosa, Mátyás király iránt érzett kegyeletből. . . a tatavári 
nagy forrás fölé óhajtotta állítani. Hogy a szobor Miklós gróf halála után (1897fbizony ára a részörökös 
Móric gróf (1856—1900) parancsára (ki egyébként is sok mindent elvitetett Tatáról) Nácz állítása szerint 
tényleg elkerült volna Pápára — nem tudom ..." — „• • A tatai várban készült Mátyás szobor, hosszú 
viszontagság után 1905-ben a legméltóbb helyre, vagyis a budai királyi várpalotába került. Így tehát az 
a sziklatömbökből előtörő forrás, — mely felett a vadászruhás és ijjas Mátyás király bronzalakja áll, 
vadásztársaságától és az őzikés Szép Ilonkától környezve — különben Tata várának itt leírt forrását 
jelképezi, mert hiszen eredetileg a forrás fölé is volt az egész mű tervezve ..." 

Strobel Árpád 

Győri gombkötők 
Nincsenek pontos adataink, hogy a gombkötészet milyen múltra tekint vissza és honnan 

származik. Maga a gombkötőmesterség csak a XVI. század elején terjedt el annyira, hogy az 
első céhek is létrejöttek. Ezek azonban nemcsak gombokat készítettek, hanem egyéb díszítő 
zsinórokat is, ezeket olasz eredetű szóval paszománynak nevezték. 

A XVII. és XVIII. században a gombkötés és zsinórkészítés magyar mesterségnek 
számított. A magyar nemesség ruháin a XVI. század végén tűnik fel a sujtás és fonás. A 
ruhákat arany-, ezüst- és selyemfonállal varrt zsinórzattal díszítették. A XVII. században a 
gombkötők készítményeikkel továbbra is az úri viselet díszítését szolgálták. A XVIII. 
században a sujtás megmaradt, sőt a kor barokkos ízlésének megfelelően gazdagodott , szinte 
túláradt, s fellendítette az iparágat. A díszmagyarnak elmaradhatatlan kelléke volt a zsinóros 
díszítés. A polgárság a XVIII . század végén vette át a nemesség divatját. Ez a re fo rmkor alatt 
egyre jobban elterjedt, majd a Bach-korszakban a sujtásos ruhák viselete a nemzet tüntetését 
fejezte ki. 

A történelmi korszakokra jellemző öltözeti stílusok elemei mindig megtalálhatók a 
paraszti öl tözetben is, de jóval később veszik át. A XIX. század második felében egyre 
színesebbé, díszesebbé vált népviseletet a parasztság egészen az I. világháborúig, helyenként 
pedig a II. világháborúig megtartotta, míg a nemesség és a polgárság teljesen elhagyta a 
zsinóros viseletet. Ez a gombkötőmesterség hanyatlását eredményezte. 

Mind a magyar, mind pedig a nemzetiségi viseletekben egyaránt megtaláljuk a gombkötők 
készítményeit. Dolmányon, mellényen és nadrágon, csizmán elterjedt volt a zsinórdíszítés. 
A nép gazdag képzeletvilága hozta létre a kü lönböző alapelemeket, ezek közül a Kisalföldön 
említésre érdemes a Szany körül ismert duplaíves, sadkörmös, duplakarikás, karikás-körmös, 
karikás, kétkörmös, körmös, csigás, tulipánkötés, valamint a Kapuváron használt boszorkány-
kötés és rostélyos kötés. 

A XX. század elején Budapesten és a nagyobb vidéki városokban már kevés gombkötő 
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dolgozott . A gombkötőknek mindinkább át kellett térniük a paszományos munkákra . 
Ebben az időben a két mesterséget már nem lehet szétválasztani és napjainkban már egy 
mesterségnek tekinthető. A hagyományos gombkötő munkára csak a papságtól és a 
színházaktól kapnak megrendeléseket. Ma már ritkaság számba megy az országban a 
gombkötő- és paszományos mesterség. Csupán Budapesten dolgozik négy kisiparos, 
Győrö t t pedig egy mester, név szerint Fábián László foglalkozik gombkötészettel , zsinórké-
szítéssel és paszományok gyártásával. A 80 éves mester még ma is dolgozik, jól ismeri 
mesterségének minden csínját-bínját. Alig győz eleget tenni a különböző igényeknek, hiszen 
több mint 100 féle cikket küld az ország minden tájára megrendelői részére. Az ő közlései, 
továbbá a győri gombkötőcéh iratainak alapján próbál tam megörökíteni a letűnt mesterség 
termékeit, szerszámait, munkafolyamatát . 

A gombkötők kéziszerszámai az évszázadok folyamán változatlanul megőrizték formáju-
kat. A gépek alkalmazása a XVIII . században kezdődöt t . Lényegük azóta is változatlan, 
mindössze annyi, hogy kézi erő helyett néhány esetben villanymotorral történik meghajtá-
suk. A hajdani gombkötőremekek négyféle módon készültek: tűvel csinálták, horgolták, 
szövőszéken szőtték és nyergen verték. 

A gombok mindegyike tűmunka. A fából készült mintát néhány laza szállal húzogatták be 
aszerint, milyen mintával akarták borítani, s azután a közöket tűbe húzot t szállal töltötték ki. 
Színes gyapjú- vagy selyem-, illetőleg arany- vagy ezüstszállal rámázták be. A behúzot t 

f ombokra tűvel varrták fel a kü lönböző mintákat, pl. hatos kötés, lapos kockakötés, rámás 
ötés, láncos csillagkötés, fordí tot t szekfűkötés stb. A gombok készítéséhez mindvégig 

kéziszerszámot használtak: tű segítségével készítették a gombokon a mintákat; a gyűszü az 
uj jukon volt, a varrást segítette; a tenyérgyűszűt a tenyerükre helyezték, a vastagabb, 
nehezen á tnyomható anyagokat, zsinórokat ezek segítségével nyomták át. A fonóorsóval a 
szükséges szálakat orsóztak fel; a behúzóhorgot horgoláshoz használták, a lyukasztót a 
gombokhoz alkalmazták, hogy legyen rajta lyuk, amin át felvarrják. 

A szükséges szálakat a szálpöarő\e 1 készítették. Ez kb. 20 cm-es nyélen elhelyezett 
domború csontlemez, aminek a végén egy kis kampó van. Ebbe a kampóba fűzték bele a 
vékony szálat és kézzel megpödörték. Annyiszor pödör ték meg, amilyen vastag szálra volt 
szükségük. Később már a gombfelhányó segítségével készítették a gombok közepét (1. képV 
Kézzel najtották, így á kerekek forgásával a.laufelrő\ a fagömböt sugárirányban selyemfonál-
lal vonták be, maja erre a fonalra dolgozták fel a mintás külső bevonatot, amit kikötésnek 
neveznek. Ma a papoknak csinálnak vele gombokat . Használtak még kézi cérnázót, kézi 
orsógépet és motollát amin a fonalak voltak. A kü lönböző alapanyagból készült szálakat 
maguk festették. (A képeket lásd az első borítón.) 

A szálpödrővel állították elő a vitézkötésekhez szükséges vékonyabb szálakat is. A 
vitézkötésekhez használatos fonalakat először felmotringolták, ezt különböző színűre 
festették, majd orsózták és feldolgozták. 

A sodrókerék megjelenése előtt az összes készítményhez kézi fonóorsóval fonták a 
fonalat. A fonóorsó szárát tenyerükkel combjukhoz sodorták, először a bal, azután a jobb 
sodrást készítették el, ez sok munkát igényelt, a szükséges fonal elkészítése hosszabb időt 
vett igénybe. 

A győri levéltárban található hagyatéki anyag alapján jól követhető, hogy egy-egy 
mesternek hány szerszámra volt szüksége. A részletes felsorolásból az is kitűnik, nogy egyik 
mesterről a másikra szállt, több generáció is használta ugyanazt a szerszámot. Egy 1752-ből 
való hagyatéki leltár a felsorolt eszközökön kívül említést tesz még „zsinór verő nyeregh"-
ről, „soaró bőr, Kan fogoP-ró l , „Eöv verő fa"-ról, „selyem gombolí tó"-ról . Egy 1769-ből 
fennmaradt hagyatéki leltárban pedig már a szerszámok számát is megjelölték, továbbá azt is 
megtudhatjuk, nogy más-más csévét, verőfát használtak a különböző kelmékhez, pl. „13 
Szőr Sinor Verő fák" , 10 Selem Sinor Verő fák", „7 suitas Verő fák", 3 Fonyáshoz való fák", 
„27 Selem Csévék", „8 ezüst Burritas verő fák", „3 Ráncz Sodro", „5 Dörgölő fa", 1 Sinor 
H u z o fa és egy vető fa", „5 Szövő fa", „1 Réz Föstő fázik" . A szerszámok felsorolásából az 
is kitűnik, hogy a két mester közül az egyik módosabb, több portékát előállító volt. 

A rendelkezésre álló zsinórokból, sujtásokból nyergen készítették a vitézkötéseket. „A 
nyereg két élre összeszegezett deszkából állt, melyre a zsinórokat lelógató fácskák vannak 
erősítve. A fácskák mindegyike egy-egy szálat ereszt, s így annyi szükséges egy-egy 
veréshez, ahány szálból áll a minta" . Minél bonyolul tabb a minta, annál több fácskát 
használtak. Munka közben aztán úgy dobálták a fácskákat, amint azt a készítendő áru 
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mintája megkívánta. „Gyapjú vegyesen ezüst- és selyemszállal, néha a nehezebben alakítható 
vitézkötéseknél pedig a nyers gyapjúszál igen erősen vékony selyemszállal van körülcsavar-
va." A vitézkötésekhez még gombok kapcsolódtak, illetőleg horgolt mintákkal díszítették 
(2. kép). A vitézkötés horgolással való díszítése azt is mutatta, hogy milyen rangú katonatiszt 
számára készült. Sokféle vitézkötés ismeretes: csillagos, hatgerezdes, kéményes, borjúszájú, 
háromkarikás (3. kép), készülhetett horgolással is, zs inórbóí is . 

A termékek a divat változását követték, amit szintén a céh fennmaradt iratai alapján lehet 
követni, mivel a kü lönböző korokban más és más remeket kellett elkészíteni. A gombokat 
első ízben 1630-ban, a céh alapításakor említik a szabályzatukban. Az előírás így szólt: „egy 
ruhára való vasas, szeres gombokat és a harmadikra som gombokat a Che Mester házánál 
csinálny." A következő bejegyzés 1752-ből való a céh jegyzőkönyvéből, ahol is így 
határozzák meg a listát: „a remekhez kezdeni, a melly is eleibe teendő három gombbul fogh 
állani. Az első tulipános völgyes gomb hasonló vitézkötésével, kiben lészen tizen eött járás 
selyem. A másik gomb fordítot t szíves és fecske farkas tarka gomb, ennek vitézkötésse két 
körösztű hegedű forma, az eöregebb szíve légyen kilenc járás üst, a kisebb szíve pedigh eött 
járás, úgy a föcskefarkában is eött járás üst légyen. A harmadik gomb sujtássos lánczos gomb 
ennek vitéz kötéssé pedig négy szíves és négy Rákóczy forma, légyen pedig nyolcz sújtásra 
és annyi lánczolássú '. 

A remekeket 1752 és 1835 között újból változtatták. A leírásból iól megfigyelhető, hogy 
nemcsak a munkafolyamatokat közölték, hanem az elkészítendő termékek számát és 
nehézségi fokát is emelték azzal a szándékkal, hogy egyre nehezebb legyen a céhbe bejutni. 
1835-ben az egész céh kívánságára ismételten módosították a készítendő remekek listáját. 
Mutatja ez a kor divatjának változását, egyben azt is, hogy egyre költségesebb remekeket 
követeltek meg. A céh által megszavazott új lista a következő termékek elkészítését írta elő: 
„/. Sárga-Árpád buzogány 
2. Piros-fehér: Ablakos gomb—Váci remek = 200 év nehéz 
3. Kék vagy fehér: Dupla-szíves győri remek 
4. Sárgakék: Rozmaringos-esztergomi remek 
5. Ezüstvörös vitézkötés: szerfüves budai remek, legnehezebb 
6. Sárgazöld: szimpla szerfüves bécsi remek 
7. Vörös fekete: Szarvasos soproni remek 
8. Fekete: dupla csepin prágai remek 
9. Kék fehér: zsidós 
10. Vörös fekete: koczkás 
11. Sárga kék: más-más darabból fonás 
12. Fekete: vitézkötés, minta" 

A felsorolásból ki tűnik, hogy most már nemcsak az egy-egy városra jellemző gombot, 
vitézkötést stb. kellett elkészíteni, hanem máshonnan is vettek át jellegzetes termékeket. Ha 
más városok előírásait tanulmányozzuk, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy 
minden helységnek megvoltak a jellegzetes remekei, pl. Győrö t t a duplaszíves vitézkötés kék 
vagy fehér kivitelben. Még a viszonylag közel fekvő városokban — pl. Győr , Óvár , Sopron, 
Kismarton — is más-más remekeket követeltek meg. így a helyi szokások meghatározóak 
voltak. 

A gombokat , vitézkötéseket, sújtásokat stb. többféle anyagból készítették, pl.: selyem, 
cérna, teveszőr, gyapjú, ezüst, arany stb. A mesterek sokszor dolgoztak megrendelésre 
szabóknak, csizmadiáknak, a papság, katonaság részére. A mesterek termékskálája és 
vevőköre is változott, ettől függött választékuk, készletük nagysága is, amint ezt a 
különböző hagyatéki és peres iratok bizonyít ják. A munkadíjak általában alacsonyak voltak. 

A győri mesterek elsősorban a város környékét látták el, pl. Nyul , Pér, Bőny stb. Erre 
enged következtetni néhány jegyzőkönyvi részlet, illetőleg peres anyag, ahol a megrendelő 
mellett feltüntették lakhelyét is. Különösen nagy rendelések származtak „Szt Mártonyi"-ból , 
azaz a mai Pannonhalmáról , a papságtól. E helységeken kívül messzebbre is dolgoztak (pl. 
Komárom), de rendszeresen jártak a székesfehérvári vásárokra is. Jelentős megrendeléseket 
kaptak a helyi katonaságtól, ilyen esetben közösen vették fel a céh nevében a megrendelést és 
egymás között elosztották a munkát . Számottevő piacot jelentett a káptalanhoz tartozó 
papság is. Rajtuk kívül még dolgoztak tiszttartóknak (pl. Mórra), a városokban élő 
kü lönböző tisztségviselőknek, pl. „Mihal Deák", „Eszterházy Fiscalis" stb. 

Az adatok szerint a nagyobb tételű megrendelések mellett még a helyi tehetősebb 
polgárok, kézművesek és a környékbeli falusi iparosok vásároltak a gombkötőktől körülbe-
lül 30—40 km-es sugarú kör határában. 
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A X I X . században a kéz iszerszámok mellett e l ter jedtek a gépek. A vi tézkötésekhez 
szükséges fonalat egyre nagyobb mennyiségben a sodrókerékkel állították elő. A horgok 
száma szerint meg k ü lönböz t e tünk 4, 6, 12 horgos sodrókereke t . Ma is használ ják, de már 
módos í to t t formában. A mesternél használatos gép még 1870-ben készült. 

Ma cérnázásra használ ják, és a reverendákon található zsinórokat készít ik rajta. A 
sodrógép már meggyors í to t ta a termelést , mert ott a t ö b b horog segítségével jóval t öbb 
zs inór t tudtak elkészíteni. Rámázással is készülnek zs inórok . A pamutanyago t vékony 
aranyszállal borí t ják be, ezt a fonógépen végzik el, m a j d a zsinórverő gépre megy. A 
zs inórverő gép szintén többfé le lehet (7, 9, 18, 24, 32, 40, 72 babás). Külön készít ik rajta az 
alsó és felső szálat, pl. alul megy 7 szál, felül 9 szál. A zs inórverő gépen alulról szíj hajtja a 
fogaskerekeket . így t u d n a k k ü l ö n b ö z ő vastagságú zs inórokat készíteni a d í szmagyarokhoz , 
vagy pl. gyertyabelet . 

A X I X . században kezd ték el alkalmazni a szövőszéket a paszományos m u n k á h o z . Ezen 
készí tet ték a k ü l ö n b ö z ő bor tn i t , z s inórbor tn i t stb. A hagyományos gombkö tő t e rmékek 
mellett egyre jobban el ter jedt a b ú t o r o k h o z , f ü g g ö n y ö k h ö z szükséges te rmékek gyártása. 

A szövőszéken minden szálat egy-egy nyüs tbe fűznek , és lábbal mozgat ják . H a kü lönböző 
min táka t szőnek, akko r előre kár tyákat készítenek, azon a megfelelő mintát ki lyukaszt ják, 
majd a kár tyát felteszik a szövőgépre, és ennek segítségével végzik a szövést (4. kép). A 
szövőszéken készítették a k ü l ö n b ö z ő bor tn ika t , majd kézzel beszőtték a zs inórból sodrot t 
bo j toka t . 'Dolgoztak még szalagszövő gépen, z s inórkö töge tő gépen és fonógépen. A 
k ü l ö n b ö z ő bor tn ikon kívül készítet tek ter í tő- és f üggönyro j t o t szintén kézi najtású 
sodrókerékkel . A sodrókereke t egy asztalra rögzítet ték, kézzel haj tot ták, s a két fogaskerék 
segítségével készültek a ro j tok . 

A X X . század elejére a g o m b k ö t ő k nagy része kihalt. G y ő r b e n ekkor egy g o m b k ö t ő és 
pa szományos cég m ű k ö d ö t t . Átvet ték a hagyományos te rmékek gyártását, de elsősorban a 
lakások berendezéséhez szükséges árukat készítették, pl . : szögező- és var rózs inórbor tn i , 
zs inórbor tn i , függönye lkö tő , párnazs inór , boj t , roi tok stb. A század elején m ű k ö d ő Rohrer 
cégnek pl. 5 db Jacquard szalagszövőszéke, 6 db kézi szövőszéke, 48 db zs inórverő gépe, 
nagy fonógépe , 1 d b 20 menetes orsózógépe , 6 d b kézi hajtású kisorsózója , 3 db 
gombfe lhányó gépe volt . Összesen 70 db géppel dolgoztak, ehhez járultak még a kéziszerszá-
mok. A Rohrer cég országosan is nagy műne lynek számí to t t . Mellette még Pozsonyban és 
Szombathelyen m ű k ö d ö t t két kisebb üzem, ezért G y ő r b ő l látták el áruval a D u n á n t ú l nagy 
részét, sőt Erdélybe, Bácskába és a Bánátba is szál l í tot tak. A cég műhe lye a győri 
Nádorvá rosban , a Zr ínyi utcában volt, a II. vi lágháború alatt l ebombázták . Üzletet a 
Belvárosban, az akkori Baross út 17. sz. alatt tar tot tak fenn. 

A R o h r e r cégnél tanul t a ma 80 éves Fábián László is, aki 1943-tól önálló lett. Mellette még 
egy g o m b k ö t ő és paszományosmes te r m ű k ö d ö t t , Halász János , ö is a Rohre r cégnél tanult, 
ma ja a lka lmazot tként do lgozo t t , míg 1938-ban üzletet nyi to t t . Az 1960-as években hagyta 
abba a munká t , mivel megvakult . Mindke t t en a Rohre r cégtől vették meg gépeiket és 
használ ták önálló iparosként . Halász Jánosnak 14 gépe volt . 

Nap ja inkban már szinte kihalt mesterségnek számít a gombkötésze t . A z idős mester 
elsősorban kárp i tosoknak készít pa szományoka t , bor tn ika t , zs inórokat , ro j toka t , jelmezek-
hez szükséges gomboka t , vi tézkötéseket , súj tásokat . Megrendelői közé tar tozik a papság, 
számukra sapkadíszeket , bo j toka t , g o m b o k a t , zs inórokat gyárt. Megrendelői kívánsága 
szerint t ö b b mint százféle terméket tud szállítani az ország minden tájára. 

Ö r ö m m e l említette, hogy jelenleg unoká já t tanítja, így a szakmunkásvizsga letétele után ő 
veszi át a műhely vezetését. Lesz folyta tója az ősi mesterségnek! 

Dr. Jáki Katalin 

I roda lom: Bogdán István: Régi magyar mesterségek, Magvető, 1973. — Gáborján Alice: Magyar 
népviseletek, Corvina, 1974. — Nyári Albert: Rozsnyói gombkötők. Néprajzi Értesítő 1904. 
185—201. old. — Ritsovszky Péter hagyatéki anyaga 1753-ból (Győr-Sopron megyei I. sz. 
Levéltár, Nodulary Creditorum 128 13 J81) — Stefii János hagyatéki anyaga 1769-ből 
(Győr-Sopron megyei I. sz. Levéltár, 131 27 931) — Céhszabály zat 1630-ból (Győr-Sopron 
megyei I. sz. Levéltár, 1072) — 1835-ös remeklista (Győri Xantus János Múzeum). 

58 



Észt jelesnapi szokások 
Valaha számtalan népszokás kapcsolódott a természet és vele összhangban a gazdasági élet 

eseményeihez, fordulópont ja ihoz, a jelentősebb egyházi ünnepekhez, valamint a szentek 
névnapjaihoz. E szokásokban, ünnepekben az ősi pogány rí tusok (természetkultusz) és a 
későbbi keletű keresztény hagyományok keveredtek. Sok szép szokás — sajnos — már 
feledésbe merült , azonban nem csekély a máig meglévő hagyományok száma. Ezek 
felkutatására, publikálására, megőrzésére vagy felelevenítésére manapság Észtországban is 
nagy gondot fordítanak. 

1985-ben látott napvilágot angol fordításban a tallini Perioodika Kiadónál az ÍJ le Tendre 
szerkesztette From ancient Estonian customs to modern rites című könyv. 

Az észt és a magyar néprajzkincs, így a parasztkalendárium is számos hasonlóságot mutat 
a természetesen meglévő különbségek mellett. Bár a finn és az ugor ág népei évezredekkel 
ezelőtt elváltak egymástól, s az észt folklórra a későbbiek során elsősorban a finn, a lett, a 
germán és a keleti szláv néprajzi hagyományok gyakoroltak hatást, az ősi f innugor gyökerek 
jól kitapinthatók, például az ólommal, viasszal történő jóslás, a kecskealakoskodás, a korai 
időszak háziállatai, így a kecske, a birka és a juh jelentős szerepe a kultikus játékokban, a 
hagyományos táplálkozásban. A magyar mondavilágban és hagyományokban oly jelentős ló 
és szarvas viszont nem játszik szerepet az észt folklórban. 

Az észt nyelv természetesen sokkal közelebb áll a finnhez, mint a magyarhoz, azonban 
néhány ősi szó hasonlít a mieinkhez. Ezek a következők: sarvi—szarv, Kási—kéz, 
silm—szem, vesi—víz, kala—hal. Ezek a szavak finnül is hasonlóan hangzanak. Az észt 
szavak a magyarokhoz hasonlóan, az első szótagnál hangsúlyosak. 

Az észt parasztkalendárium hetekben méri az időt: hat hét karácsonytól gyertyaszentelőig 
(február 2.), hét hét attól Gyümölcsol tó Boldogasszony napjáig (március 25.), négy hét 
Gyümölcsol tó Boldogasszony napjától Szent György napjáig (április 23.), kilenc Szent 
György napjától Szent János napjáig (június 24.), további négy Szent Jakab napjáig (július 
25.) és további három Nagyboldogasszony napjáig (augusztus 15.), három attól a kastnai 
vásárig (szeptember 8.),2 további három Szent Mihály napjáig (szeptember 29.), hat Szent 
Mihály napjától Szent Márton napjáig (november 11.) és további hat karácsonyig. 

Északi rokonaink éghajlata a miénknél lényegesen hűvösebb, a tél zordabb és hosszabb, 
így a tavasz is lényegesen később köszönt be, mint nálunk. így nem gyertyaszentelőkor, azaz 
február 2-án, hanem csak Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, vagyis március 25-én 
jósolgatnak az elkövetkezendő tavaszról és készülnek fel a tavasz fogadására. E naphoz 
kötötték a tél végét és a tavasz kezdetét. Ekkor a levegő hőmérséklete már eléri a 0°C-ot. 

„Ha a tojást, amelyet ezen a napon a kerítésoszlop tetejére tettek, az éjszakai fagy 
széttörte, akkor még negyven napig lesznek éjszakai fagyok" — vagyis ebben az esetben 
hideg tavasz várható.3 Gyümölcsol tó Boldogasszony napjának éjszakáján tilos volt világos-

1 Az ősi észt szokásoktól a modern rítusokig. Az itt következő szokások ebből a könyvből valók. 
"A kastnai vásár nagy jelentőségű esemény volt. Kastna falu vendéglője mellett tar tot ták meg, és 
mindenki igyekezett rajta részt venni. 
'A hiedelmet Toriban jegyezték le 1963-ban. 
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ságot gyújtani a házakban: „Ha Gyümölcsol tó Boldogasszony napján világosságot gyújta-
nak, akkor a rozsvetést ki fogja égetni a nap." Végéhez közeledett az az időszak, amikor az 
asszonyok házimunkákkal (fonással, szövéssel, varrással stb.) foglalkoztak. Itt volt az ideje, 
hogy a nők igyanak a piros színű szörppel színezett pálinkából, amit Szűz Mária pírjának 
(észtül maarjapuna) neveztek. Ebből az italból gyertyaszentelőkor, a Saaremaa-szigeten 
pedig Szent Mátyás napján is ittak, és az volt vele a céljuk, hogy az illetőnek szép vörös 
csirkéi legyenek az év során. 

A tavasz megérkeztével a nők és a lányok nagyobb figyelmet kezdtek fordítani a 
külsejükre: húshagyó kedden megfésülték és levágtak a hajukat, hogy szépre, hosszúra és 
vastagra nőjön. A következő napon, hamvazó szerdán ezzel ellentétben, tilos volt hajat 
vágni. Az arcmosás szintén beletartozott a tavaszi időszak naptári rítusaiba. Úgy vélték, 
hogy e szertartás révén a lányok szebbek és szorgalmasabbak lesznek. 

Gyümölcsol tó Boldogasszony napjától kezdve a lányoknak megengedték, hogy a 
lakásukon kívül aludjanak — paj tákban vagy padláson, és úgymond kulcsot adtak (legalább 
szimbolikusan) a lányok kezébe. A legények azután megpróbálták erőszakkal elvenni a 
lányoktól a kulcsot, ami jó tréfa volt. Ezt a „kulcsot" gyakran fából faragták ki. A lányok e 
szavakkal kapták meg a kulcsot: „Itt vagy, fogd a kulcsot, és nyisd ki vele a kaput, amikor 
jövünk." A lányok elfogadták a kulcsot a csapatostul érkező fiúktól.4 

A Gyümölcsol tó Boldogasszony-napi szokások ma már feledésbe merültek, és csak 
néhány idősebb ember emlékezik rájuk. Április elseje azonban ma is nagyon népszerű 
ünnep, Észtországban is a bo londok ünnepeként, a tréfálkozás napjaként tartják számon. 
Különösen a gyermekek kedvelik. Az újságok e napon tele vannak kü lönböző ugratásokkal. 
Észtországban ez a nap azonban másról is nevezetes. A hosszú tél után ekkor engedték ki 
először a csordát a legelőre. A pásztor e napon nem ehetett húst, hanem tojást kellett ennie, 
hogy bő legyen a szaporulat a nyájában. Némely helyeken egy álló héten keresztül 
böjtöltették a pásztorfiút. Ha április elsején húst evett, akkor ez azt jelentette, hogy azon a 
nyáron a farkas elragad néhány állatot a nyájából. Amikor a pásztor visszatért a csordájához, 
hideg vízzel öntöt ték le. Ezzel akarták elérni azt, hogy minél hamarabb hozza meg a tavaszt. 
A parasztok kenyeret és sót adtak a pásztornak. A tálról kenyeret és sót szórtak a legelőre. A 
pásztorfiú három vesszőt vitt magával, és leszúrta a legelő három pont ján. Ez megvédte őt a 
„rossz szemtől", azaz az ártó szellemtől. 

H a április elseie hétfőre vagy péntekre esett, akkor a nyájat bezárták, és csak a következő 
napon engedték ki, mivel az idos emberek azt mondták , nogy a farkas hétfőn született meg, 
és pénteken keresztelkedett. Egykor az emberek különböző áldozatokat mutattak be és 
dalokat énekeltek az erdő atyjának és az erdő anyjának, hogy védje meg a nyájat. 

A húsvét (észttül húsevő ünnepeknek vagyis l ihavottpünadnak nevezték) Gyümölcsol tó 
Boldogasszony napja és Szent György napja közé esett. A közkeletű szóhasználat szerint a 
húsvétot „tojásünnepnek" (munapünad), tavaszünnepnek (kevadpühad) és „lengő ünnep-
nek" (kiigepühad) is nevezték. Az utóbbi elnevezés abból ered, hogy Észak-Észtországban 
pünkösdtől kezdődően a fiatal falubeliek együtt mennek a falubeli hintához. Viru, Järve és 
Har ju térségében szokásban volt az úgynevezett „deszkaugrás": egy szilárd kerek farönk, 
amit egy gyámfával a földhöz erősítettek, hogy ne tudjon gurulni. A rönkre tettek egy 
deszkát, ami a könnyebb személy felé billent. Akkor a lengők elkezdtek felváltva ugrani. 
Sokat nevettek, kiabáltak és már messziről lehetett hallani hangjukat. Egy ügyes ugró 
szétvetett lábakkal magasan felrepülhetett a levegőbe, és azután ismét visszatérhetett a 
deszkára, ugyanis ő volt a „szabó", aki levágta a többiek nadrágját. N é h á n y ugró először az 
egyik, azután a másik lábával ugrot t ; ezt nevezték „ruhaszövésnek". 

Húsvétkor az észtek is sütnek kalácsot és festenek tojást. A tojásfestéshez általában 
természetes festékeket használtak. A régi hagyományok szerint a húsvéti tojásokat forrásban 
lévő vízben vöröshagymahéjjal vagy nyírfalevelekkel festették meg. Emellett voltak, és ma is 
vannak olyan húsvéti tojások, amelyeket nem festenek, hanem ragasztással: vékony színes 
papírokai, nyírfavesszővel, illetve gyapjúfonalakkal díszítenek. Amikor az üzletekben 
elkezdték árusítani a tojásfestékeket, a piros színt elsősorban a húsvéti tojásokhoz kezdték 
használni, a sárgát pedig a pünkösdi tojásokhoz. 

4AZ eseményt 1932-ben Tar tu-Maarjában jegyezték le. 
5Tavaszünnep, a szentté avatott német apátnő, Walpurgis ünnepe, amit május 1. előtti éjszakán 
ünnepelnek meg. 
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Szent György napját Észtországban április 23-án (nálunk április 24-én) ünneplik meg. E 
nap szokásai szoros összefüggésben vannak a mezőgazdasági munkákkal . Ezen a napon 
kihajtották a marhákat a szabadba és emellett szántottak. Ez olyan mérföldkő, amitől a vetési 
hetek kezdetét számítják. Miközben Gyümölcsol tó Boldogasszony napja a növény- és 
állatvilág ébredését (a fenológiai tavasz kezdetét) jelenti; Szent György napja pedig a 
gazdasági év kezdetét ami a vioeki emberek számára a legtevékenyebb időszak. 

A közfelfogás szerint Szent Györgynek hatalma van a farkasok felett, így a nap mágiái 
jórészt a farkasok távoltartására irányultak, ugyanis a farkasok nagy csapást jelentettek a 
háziállatokra nézve. Szent György napjától kezdve a falusi emberek szigorú böjtöt kezdtek: 
általában tejen és tejtermékeken éltek. Úgy gondolták, hogy attól a naptól függ, hogy 
milyenek lesznek a marhák, amikor első ízben haj tot ták ki az állatokat a legelőkre, és ezért 
mindent megtettek annak érdekében, hogy jó legyen a tehenek tejhozama. A pásztoroknak 
sok különleges utasítást adtak, és következő szokást követték: „Szent György napjának 
reggelén a nők kifordítva veszik fel szoknyájukat, kezükre kesztyűt húznak, más emberek 
marhái nyomán mennek, összeszedik a trágyadarabokat, miközben azt mondták: »Itt van a 
tejem, itt van a vajam!« A trágyát egy dézsába teszik, és a varázslat bemutatója úgy véli, hogy 
szomszédai kárára meggazdagodik. Úgy tartották, hogy a föld Szent György napján még 
mérgező és képtelen lélegezni, ezért tilos mezítláb járni, máskülönben az embernek nem lesz 
szerencséje a háziállatokkal; emellett kígyómarás is fenyegette. Nyá ron bőrdarabokat tettek 
a lábukra. Szent György napján vagy az előtte való napon megöltek egy kígyót, így az „ereje 
teljében lévő" kígyót akarták legyőzni. Emellett úgy vélték: így mindenféle betegséget le 
tudnak gyűrni. 

A nők e napon különböző szépítőszereket használtak: arcukat békapetével, hóval, 
nyírfalével mosták meg, és néha még hangyákat is szórtak az arcukra, hogy azok savat 
bocsássanak ki — egyszóval minden lehetségeset megtettek annak érdekében, hogy a kor 
szépségideáljának megfelelően fehér és tiszta legyen az arcbőrük. Egyébként Szent György 
napja az észt történelem egyik legjelentősebb eseményének évfordulója. E napon kezdődöt t 
ugyanis 1343-ban a német lovagrend elleni nagy felkelés, amelynek kiindulópontja Észak-
Észtország volt. A magas hegyen — jeladásként — felgyújtottak egy házat. Ezen az éjszakán 
sok vér folyt. Mindenkit , aki németül beszélt felakasztottak, az udvarházakat felgyújtották, 
több kisvárost elfoglaltak. A németek az észt parancsnokokat, akiket a krónikák királyoknak 
neveznek, tárgyalásra hívták, azonban áruló módon kivégezték őket. Ezt követően az észt 
hadsereg több csatában vereséget szenvedett. A háború 1345-ben fejeződött be. Legtovább a 
szigeteken tartot tak ki az észtek. A szigetek parancsnokát Pöideben akasztották fel. A 
fellázadt észteket szigorúan megbüntették. 

A németek elleni felkelés emieke szimbolikus jelentést nyert a múlt század 80-as éveiben, 
amikor fokozódot t a nemzetiségekre nehezedő orosz elnyomás, ami ellen csak az irodalom 
tudot t igazán küzdeni. Ekkor írta a nemzeti romant ikus Eduard Bornhöhe (1862—1923) 
nagy sikert aratott regényeit, így például az 1343. évi Szent György-napi felkelésről szóló 
történelmi regényét, a Bosszúállót (Tasuja). 

Az észtek a földeket a hagyományos vetési heteken vetették be, miközben figyelembe 
vették a hold változásának különböző szakaszait, a természet fejlődését, a szélirányt és a 
felhők formáját . 

A hüvelyes növények vetésére a Walpurgis-napot3 (volbrijáev, május 1.) tartot ták 
alkalmasnak. Setu vidékén a rozsot Szent Miklós napján (május 9-én) vetették. Pünkösd 
(nelipühad-„négynapos ünnep" vagy képletesen „nyári ünnepek") akkor következett , 
amikor a legsürgősebb és a legfeleloségteljesebb munkákon már túl voltak. Ezeknek az 
ünnepeknek a hagyományai sok tekintetben azonosak voltak a Szent János-napiakkal 
(június 24.): fiatal nyírfavesszőket vittek be a házba, meglátogatták az elhunyt családtagok 
sírját, összegyűlt az egész rokonság a temetőben vagy a templom mellett, a fiatalok pedig a 
falu határába mentek „himbálózni". 

Mindenhol ünnepi hangulat uralkodot t ; a böjt ekkor friss tejtermékekből állt, és egyes 
helyeken tojást is festettek (sárgára). A pásztoroknak mind pünkösdvasárnap, mind pedig 
Szent János napján szabadnapot adtak. 

Novákné Németh Beáta 
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OMEGA 
TOURIST 
HUNGARY-BUDAPEST 
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Agárd: Agárd szálló, júl. 1—aug. 20. 
Szállás reggelivel, 6 éjszakás turnusok. 
2 ágyas elhelyezésnél 
3 ágyas elhelyezésnél 

Mezőtúr: Berettyó szálló, egész évben. 
6 éjszakás turnusok. 
2 ágyas elhelyezésnél teljes panzió 
2 ágyas elhelyezésnél félpanzió 

Szolnok: Motel Pelikán, egész évben. 
6 éjszakás turnusok. 
2 ágyas elhelyezés, félpanzió 

Kedvezményes hétvége a szolnoki Pelikán szállóban 
2 ágyas elhelyezés, 2 éjszaka 

3849 Ft 
3452 Ft. 

3436 Ft 
2590 Ft 

1829 Ft 

804 Ft 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQö D D D • 
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Szovjetunió 
Ungvár: 3 nap (2 éjszaka) szgk., vagv autóbusz 

2480—3640 Ft 
júniustól decemberig. 
Lvov: 5 nap (2 + 2 éjszaka) vonattal, 

július-augusztus-szeptember 
5100 Ft 

Üdülés C S O P A K O N 
8 nap, teljes ellátással 3500 Ft. 
1988. június 1-től szeptember 7-ig terjedő időben, 
szerdától szerdáig. 

Jelentkezni lehet: 
VI., V ö r ö s m a r t y u. 31. 421-343 
VI., Paulay Ede u. 21. 
VI., Népköz tá r sa ság u. 16. (Balkantouris t) 
VII. , D o h á n y u. 73—75. (Autóexpress) 
Szolnok, Jászkür t u. 1. (Pelikán szálló) 
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A MEZŐGAZDASÁGI 
KIADÓ 

AJÁNLATA! 

Megrendelőlap 

. . . pld. Dr. Bálint György 
Gyümölcskert 5. jav. kiadás 90 Ft 

. . . pld. Alkalmazott élelmiszer-analitika II. 
Szerk.: dr. Lásztity R.—dr. Törley D 242 Ft 

. . . pld. Tornai É.—Zoltán J. 
Taxival a Góbiban (Vadászat Mongóliában) 65 Ft 

. . . pld. Magyarország madárvendégei (NATURA) 
Szerk.: Haraszty L 158 Ft 

. . . pld. BozsikV. 
Különleges zöldségételek (3. kiadás) 60 Ft 

. . . pld. Bottá P. 
88 színes oldal a vízi- és mocsári növényekről 66 Ft 

. . . pld. Gundel I. 
Gasztronómiáról és Gundelekről 110 Ft 

. . . p l d . HeckerW.—PalágyiB. 
Ostorhegyes (Könyv a fogathajtásról) 74 Ft 

. . . pld. Prohászka F. 
Szőlő és bor (14. átd. és bőv. kiadás) 65 Ft 

. . . pld. Dr. Gyovai E. 
Mezőgazdasági gépműhelyek hegesztési kézikönyve 90 Ft 

A megrendelő neve: 
Pontos címe (irányítószámmal): 
Kelte: 

A könyvek ellenértékét utánvéttel fizetem. 
POSTAKÖLTSÉGET FELSZÁMOLUNK! 



Az 

EURÓPA KÖNYVKIADÓ 
Bibliotheca Historica 

sorozatának 
legújabb kötete 

A magyarországi 
hadjárat 1849 

OROSZ SZEMTANUK A MAGYAR 
SZABADSÁGHARCRÓL 

A magyar szabadságharc leverésében részt vevő orosz tisztek emlékirataiból 
válogatta össze a kötet anyagát Rosonczy Ildikó. 

952 oldal, vászonkötésben 120 Ft . 

A kiadvány kapható a könyvesboltok-
ban vagy megrendelhető az E U -
R Ó P A K Ö N Y V E S B O L T B A N 
(1073 Budapest, Lenin krt. 7. Telefon: 

221-082.) 
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Ha új házat épít, vagy átépíti a házát, 
korszerűsíti a lakását, a kertjét, 
mindig jó ötleteket, tanácsot ad: 
az érdi FÉSZEK Áruház 
tanácsadó szolgálata. 

Egész évben számíthat ránk. 
Áruházunk bőséges áruválasztékkal várja 
a kedves vásárlókat. 

Áruházunk ajánlata: 

csempék, padlólapok és teljes fürdőszoba-berendezések, 
szerelvények, háztartási gépek, szerszámok, víz-, gáz-
és központifűtés-szerelési cikkek, alkatrészek, energiatakarékos, 
92%-os hatásfokkal működő kazánok, olaj-, illetve gázégőfejekkel, 
kívánság szerint, híradástechnikai berendezések Cvideók); 
egyéni kívánság szerinti balkon- és lépcsőkorlátelemek, festékek 
és vegyi áruk, festőszerszámok, hazai és külföldi tapéták . . . 
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I ÉRDI FÉSZEK ÁRUHÁZ: 1 
a régi balatoni út mentén, 

a Felszabadulás út 29. sz. alatt. 
Telefon: (26)-45-723. 

Jó parkolási lehetőség az áruház előtt. 

Közép-Magyarországi T Ü 2 É P Vállalat 
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„A város peremén" 
A budapesti helytörténeti gyűjtemények 
kiállítása 

Budapesten a Főváros i Tanács, valamint a Hazaf ias N é p f r o n t támogatásával m ű k ö d ő honismeret i 
mozga lom immár 30 éves múltra tek in the t vissza. A város tör ténetének kutatása azonban ennél jóval 
régebben, több mint száz évvel ezelőtt kezdődö t t . 1950-ben Nagy-Budapes t a régi főváros és 23 község 
és város egyesítésével jö t t létre. Ezeknek az é le tmód, népra jz , tö r téne lem szempon t j ábó l egyaránt sajátos 
t e l e p ü l é s i n e k h a g y o m á n y á t őrzi a 13, mai napig önál ló főváros i helytörténet i gyű j t emény , ' valamint 
t ö b b kisebb gyű j t emény . 

Első bemuta tkozásuk 15 évvel ezelőt t , ugyancsak a Budai Várban volt. A k k o r azonban csak kicsiny 
tö redéké t tudták b e m u t a t n i a mostani második , m a j d n e m 700 m" alapterületű nagy kiállításnak, amire 
1987 decemberében ke rü l t sor a Budapest i Tör téne t i M ú z e u m b a n . 

Az egyik legjellegzetesebb gyű j t emény a 28 évvel ezelőt t alakult rákospalotai m ú z e u m tu la jdonában 
van. A Kiállításon a kerü le t valamikori fö ldműves , palóc jellegét muta t ta be a Rákospa lo t a -Ófa lubó l 
szá rmazó , XIX. századi paraszti szobabelsővel , pa tko lókovács műhelyével , mezőgazdasági szerszámai-
val. Külön jelentőséget ado t t bemu ta tó juknak , hogy m ú z e u m u k évek óta h ú z ó d ó rekons t rukc iós 
munkála ta i miatt a nagyközönség másho l nem láthatta ezt az anyago t . 

A XI I . kerület — a Hegyv idek — tör téne té t már a múl t század végén is ku ta t t ák . A „Hegyvidéki 
Baráti K ö r " több kö te te t jelentetett meg a kerület múl t jából a két világháború közt i időszakban (ld. D r . 
Siklóssy: A Svábhegy). A gyű j temény anyagából — amely az 1970-es években fo rmá lódo t t önál ló 
m ú z e u m m á — kiá l l í tásunkon a svábhegyi szőlőművelés emlékei voltak láthatók, valamint a Diana u. 24. 
sz. alatti Óra-vil la t o r o n y ó r a szerkezete, amelyet a 24. ó rában mente t t ek meg a pusz tu lás tó l . 

A XVII I . kerületi kiállítás sajátos arculatát i skolagyűi teménye adja. Kísérleti e s z k ö z ö k , szemlél tető-
táblák — ezek még az ál talános iskolák megszervezése előtti i d ő k b ő l valók (ld. a bo r í tón ) . 

K ő b á n y a ipari-kisipari jellege d o m b o r o d o t t ki a bemuta to t t tégla- és sörgyári emlékeken , valamint az 
1930-as évekből s z á r m a z ó c ipészműhely berendezésén. 

A legrégebbi g y ű j t e m é n y a csepeli, munká j á t már a II. v i lágháború előtt megkezd te . A Csepeli 
Munkáso t thonna l ka rö l tve gyűj tö t te a kerületre leg je l lemzőbb munkásmozga lmi és ipartörténet i 
anyagot . 

P r o m o n t o r — ma B u d a f o k — s z o m o r ú jellegzetességei vol tak évszázadokon át a dombolda l 
barlanglakásai. Ezek emlékei t muta t ta be a vári kiállításon a gyű j t emény , melynek önál ló kiállítása is 
nyílt Budafoki barlanglakás kiállítás c ímmel a XXI I . kerületi Veréb utca 4. sz. alatt. Ugyancsak a kisipar, 
a kisvárosi életmód t ü k r ö z ő d ö t t a Kispesti He ly tör téne t i G y ű j t e m é n y en te r iő r je iben : a borbély , a 
sz ikvízgyár tó műhely vagy a patika (volt Beretvás patika) berendezési tárgyain (ld. a bor í tón) . 

Az első peremkerüle t i m ú z e u m , a pesterzsébet i , a soroksárival közösen muta t t a be a XX. kerület 
emlékei t . A gazdag m u n k á s m o z g a l m i és üzemtör téne t i h a g y o m á n y o k k a l r ende lkező XIII . kerület 
egyedi rád iógyűj teményéve l jelentkezett , s természetesen nem maradha to t t el a munkás lakás belső sem. 

' Ó b u d a i H e l y t ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y ; Újpes t i He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; Kőbánya i He ly tö r t é -
neti G y ű j t e m é n y ; Albertfalvai He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y és I s k o l a m ú z e u m ; Hegyvidék — 
Budapest XII . kerület i He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; Angyal fö ld i He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; 
Rákospalotai He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; Budapest XVI I I . ker. : Pedagógiai G y ű j t e m é n y ; 
Kispesti H e l y t ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y ; Pesterzsébeti He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; A Magyar 
Mezőgazdasági M ú z e u m Barátainak Köre Dél-Pest i Csopor t j ának G y ű j t e m é n y e , Soroksár ; 
Csepeli He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; Budafoki Barlanglakás Kiállítás. 
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Az 1970-es évek elején, amikor Albertfalván megindult az új lakótelep építése s a XI. kerületnek ez a 
része kezdett eltűnni a színről, az 1928-ban alapított Petőfi Sándor Általános Iskola vezetésével kezdték 
gyűjteni a még menthető emlékeket. A helytörténeti gyűj tőmunka itt is összefonódot t az iskolatörténeti 
emlékek gyűjtésével. 

A valamikor megyei jogú város, Újpest , mely első peremvárosa volt Budapestnek, második évtizede 
gyűjti a XV. kerület — elsősorban üzem- és munkásmozgalomtör ténet i — anyagát. Ebből került 
válogatás (zászlók, mészárosszerszámok, céhláda) a kiállításra. 

Az egyik legnagyobb változáson keresztülment kerületünk a III. A ma már szinte teljesen eltűnt 
földszintes Ó b u d a , Békásmegyer gazdag gyűjtőterületet jelent ma is a múzeológusok számára. A 
kovácsoltvas kapu, a szecessziós hálószoba, Tóbiás Simon kádármester műhelye mind ezt példázta. 
Helyet kapot t még a kiállításon Kún Zsigmond néprajzi gyűjteményének egy része, és a múzeumot 
annyira jellemző játékgyűjtemény is. 

Kiállításunk célja az volt, hogy fölhívjuk a figyelmet a gyűjtemények létezésére, anyaguk sokszínűsé-
gére, gazdagságára, hogy serkentsük a velük való együttműködést . Hiszen ezek a kis múzeumok 
lehetőséget adnak, hogy az „utca embere" is részt vehessen gyűj teményük gyarapításában, s ezen 
keresztül a lokálpatriotizmusnak, a szülőföld szeretetének is közvetítői lehetnek. 

A helytörténeti , honismereti gyűj temények száma fővárosunkban is egyre nő. Talán sikerül elérnünk, 
hogy ne csak a gyűjtemények számát, hanem munká juk minőségét is magasabb szintre emeljük, s 
történeti szakgyűjteményeket h o z z u n k létre belőlük. 

Lengyelné Kurucz Katalin 

Emlékmúzeumok, tájházak 
Komárom megyében 

Az a vidék, amit közigazgatási térképeink Komárom megye-
ként jelölnek, tájképi szépségeivel és Duna-partjával, váraival és 
fürdőivel nagy vonzóerőt gyakorol a modern kor vándoraira, a 
hazájukat megismerni kívánó turistákra. Azt az érdeklődést, 
amely az itteni történelmi emlékek, a közgyűj temények művé-
szeti és néprajzi értékei iránt megnyilvánul, híven tükrözik a 
megye országos, sőt nemzetközi hírű múzeumainak látogatási 
statisztikái. 

A jelenleg működő négy emlékmúzeum közül jelentősége 
miatt is, megnyitásának időpont ja miatt is, az esztergomi Babits-
emlékház kívánkozik a felsorolás élére. A Babits család 1923-ban 
vásárolta azt a telket, amelyen egyszerű, de bensőséges nyaraló-
jukat felépítették. A látogatók aláírásait megörökítő híres autog-
ram-fal arról tanúskodik, hogy a ház még a köl tő életében 
zarándokhellyé vált, hiszen a Móricz, Dutka, Weöres, vagy 
Illyés név környezetében szinte a kor minden neves személyisé-
gének aláírását kibetűzhet jük. 

Babits halála után, majd a második világháborús események 
következtében, az eredeti bú to rok , berendezési tárgyak sajnos 
elkallódtak. A felszabadulás utáni irodalompolitika sokáig deka-
densnek minősítette a költő életművét, így nem volt lehetőség a 
hagyaték gondozására. Már-már a lélekharang is megkondul t az 
épület fölöt t , amikor az esztergomiak kezdeményezésére megindulhatot t a „mentési akció", ennek 
eredményeként végül is 1961. agusztus 6-án, Babits Mihály halálának 20. évfordulóján a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az esztergomi Balassa Múzeum anyagával kiegészítve 
megnyílhatott az emlékmúzeum. Az Előhegyre felkapaszkodó érdeklődőt így új berendezés várja, de a 
táj, amely annyi versre ihlette a köl tőt , ma is régi varázsát őrzi. 

Kilenc évvel később, az 1970-es múzeumi hónapban nyílt meg a ma már Komáromhoz ta r tozó Szőny 
községben, egykori lakóházában, a Dobi István Emlékmúzeum. A kubikus furiktól a Szocialista Munka 
Hőse kitüntetésig, a napszámos sorstól az „ország első közjogi méltóságáig" ívelő pálya dokumentumai 
arra is alkalmasak, hogy megismerjük a kor politikai harcait, az új társadalmi rend építésének állomásait. 

Az 1970-es évek kulturális fellendülését két emlékmúzeum jelzi a megyében. 1971. március 14-én nyílt 
meg Ácsteszéren a Táncsics Mihályt idéző gyűjtemény. A Táncsics csa Iád emlékét kezdettől híven őrző 
település annak idején az országban elsőként emelt szobrot a magyar forradalmi demokrat izmus jeles 
harcosának, de a hagyományhoz való ragaszkodást azzal is igazolta, hogy a megyében itt megnyílt első 
felszabadulás utáni művelődési o t thont is a falu szülöttéről nevezte el. A múzeumnak berendezett 

Fellner Jakab (1722—1780) építész 
szobra 
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oldaltornácos, jellegzetesen nyugat-magyarországi stílusú ház nem azonos a szülőházzal, de ma is 
ugyanúgy a keresztutca szélső épülete, mint akkor, amikor Táncsics 1877-ben utoljára járt itt. 

N e m messze innen: Ászáron viszont az eredeti szülőház őrzi Jászai Mari emlékét. Az utcai szobában, 
ahol Krippel József ács ötödik gyermekeként nyomorúságos sorsélményeit elraktározhatta jövendő 
hivatásához, most a fényes színészi pálya dokumentumai láthatók: utazóládája, apróbb személyes 
tárgyai, a róla megjelent színikritikák. A hátsó szobában olyan berendezést láthatunk, amely hiteles 
néprajzi hátteret szolgáltat az életműhöz. A z egész múzeum őrzi — Babits szavaival — „a csillagot, mely 
hit volt, fenség, és kemény magasságok dacával izzó tiszta fény ." 

A felsorolt négy emlékmúzeum mellett szólni kell két olyan gyűjteményről is, amely jelentőségét 
tekintve megérdemelné, hogy hivatalosan elismert és támogatot t múzeumként m ű k ö d j ö n , de anyagi és t 
egyéb okok miatt még nem kapta meg ezt a státuszt. 

Az Almásneszmély — egykor Dunaalmás és Neszmély — főutcáján a Csokonai nevét viselő 
művelődési o t thonban a halhatatlan múzsa, Lilla emlékét idézi egy gyűjtemény. A helyi orvoslelkész, 
dr. Ferenczy Miklós kezdeményezésére kialakított emlékszoba natasaként ma elevenen él a faluban 
Vajda Júlia emléke. Az itt látható tárgyak, dokumen tumok bizonyára kiegészíthetők, szakszerűen 
elrendezhetők lehetnének múzeumi szakmai irányítás esetén, s így azokat is megállítaná, akik ma 
átrobognak a község nagy forgalmú főutcáján. 

A legújabb, s legkevésbé ismert emlékszobát Tardosbányán kereshetjük fel, ahol egyben a megye 
szellemi pa le t tá jánA új színével találkozhatunk. A ház szülötte, Fekete Lajos, oszmán- törők nyelvész-
ként kapott Kossuth-díjat , de szinte ugyanennyire jártas volt az arab, a perzsa és a német nyelvben. 
Tudományos munkásságát nemzetközi f ó r u m o k is elismerték, emlékét pedig úgy őrzi a szülőház, hopy 
— elsősorban a Tata Barátainak Köre kezdeményezésére — emlékszobában tárja az érdeklődők ele a 
gazdag élet dokumentumai t . 

Komárom megyének nemcsak múltja, szellemi hagyatéka, de mai lakossága is „sokszínű", hiszen egy 
sor településen ma is gyakran hallhatunk szlovák vagy német szót. Ez az etnikai sajátság indokolja, hogy 
a megye tájházai elsősorban nemzetiségi községekben találhatók. 

Tatán ugyan országos gyűj tőkörű nemet nemzetiségi múzeum működik a volt Nepomucenus-malom-
ban, mégis fontos szerepet vállal magára a közeli Tarjánban működő tájház: o t thon t — és folyamatos 
munkát — ad a község honismereti szakkörének és német nemzetiségi együttesének. Az előbbiek 
ellátják a helyi vezetés feladatát is, az utóbbiak — számos idelátogató csoport igazolja — helyi 
hagyományokra épülő műsorukkal életet varázsolnak a ma már nem lakott falusi ház kertjébe, udvarába. 

Szlovák nemzetiségi tájház működik a D o r o g közeli Kesztölcön, s alig pár hónapja Oroszlány ófalusi 
részén is. Éppen ez utóbbi igazolja, hogy a felduzzadt lakosságú település lakossága mi-tudatának 
kialakításában milyen nagy szerepet tölthet be egy ilyen tájház létrehívása, működtetése , berendezése. 
N e m választható el ugyanis a tájház megszületése a honismereti kör újjáalakulásától, vagy a megyében 
egyedülálló városi Hel lytörténeti Füzetek megjelenésétől. Mindezek eredményeképpen az idelátogatók 
megismerhetik egy pár száz lelkes vértesi szlovák falu fejlődését, a húszezres bányászvárossá válásig. 

Az ország legkiseDb megyéjének példája mutat ja: ugrásnyira a fővárostól, egynapi programba sűrítve 
is mi minden megismerhető hazánk szépségéiből, történelméből — és jelenéből. 

Haraszti Mihály 

A Somogy megyei 
honismereti mozgalomról 

A Hazafias N é p f r o n t kongresszusainak állásfoglalásai hangsúlyozták történelmi örökségünk és 
forradalmi hagyományaink ápolását, a múlt és a jelen összefüggéseinek bemutatását, a szülőföldhöz, 
lakóhelyhez kötődés erősítését. Ezen munkálkodik az irányítást, feladategyeztetést ellátó megyei 
honismereti bizottság. Évkezdő tanácskozásán a népfront megyei elnökségének napirendjére tervezett 
beszámolót és az idei programot vitatta meg. 

Az 1980-as évek honismereti mozgalmát értékelve a beszámoló megállapította: a tervszerű, folyama-
tos bizottsági munka és a tagok személyes vállalásai alapján megfelelő munkamegosztás és együt tműkö-
dés alakult ki az irányításban, a szervezésben és a szakmai segítésben a művelődési osztályok, a 
közgyűj temények, a társadalmi és tömegszervezetek közöt t . 

A honismereti szakkörök, csoportok száma az 1980-as években csaknem megkétszereződött , 
meghaladja a százat. A szakköri tevékenység megélénkülésében jelentős része van a megyei művelődési 
központ rendszeres szakmai-módszertani tevékenységének; a siófoki, a kaposvári és a marcali 
szakbizottság-vezetőknek; Nagyatádon, Boglárlellén a vonzáskörzet szakmai segítését is vállaló, 
nemrég alakult honismereti bizottságnak. A középiskolai honismereti munka irányítását, összefogását a 
Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából honismereti szaktanácsadó látja el. Ennek nyomán valamennyi 
középiskolában alakult honismereti szakkör . A megyei művelődési központ jó kezdeményezése volt 
1984-ben a szakkörvezető-képző tanfolyam, ahol 15 szakkörvezető végzett. 
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A hazaszeretetre nevelés, a lakóhely iránti tudatos érzelmi kötődés felkeltésének egyik lehetőségeként 
támogatta mozgalmunk a Szőcsénypusztán, Szennában és Mesztegnyőn gazdag programmal szervezett 
honismereti táborokat . Az utóbbi években a táborozás lehetőségeit a Kaposvári Városi Művelődési 
Közpon t is bővítette. 

Az elmúlt évtől kezdve a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, a Magyar Történelmi Társulat és 
a dél-dunántúli megyék együttműködésével honismereti ku ta tók , történelemtanárok számára a helytör-
téneti kutatások fejlesztése, irányítása céljából szakmai programokat (nyári táborokat , konferenciákat) 
szervezünk. A tanítójelöltek honismereti mozgalomba tör ténő bekapcsolódását segíti elő a Kaposvári 
Taní tóképző Főiskolán újjáalakult honismereti szakkör, valamint a tanítóképzők hallgatói számára 
1986-tól kezdve nyaranta szervezett zsámbéki országos szakkörvezető-képző tábor, ahol már 20 
kaposvári hallgató végzett. 

A közösségek — érdeklődési körük és a helyi hagyományok által meghatározottan — többnyire az 
adot t település néprajzi, helytörténeti, iskolatörténeti, irodalmi jellegű szellemi és tárgyi örökségének 
gyűjtését tekintik feladatuknak: falukrónika, üzemi krónika írására vállalkoznak, műem lék-, termeszet-
és környezetvédelmi feladatokat, régészeti leletbejelentő szolgálatot látnak el. Vannak, akik a szobrok, 
emléktáblák kataszterének elkészítéséhez fogtak hozzá, mások a földrajzinévtárak és az ahhoz tar tozó 
térképek, valamint a turistatérképek földrajzi neveinek pontosítását végzik. Különösen a Siófok 
körzetéhez tar tozó szakkörök vállaltak komoly feladatot a Petőfi Irodalmi Múzeum felhívására és 
irányításával i rodalmunk helyi hagyományainak gyűjtésében. 

Legtöbb eredményt a több évtizedes múl t ra visszatekintő szakkörök tudnak felmutatni (pl.: a marcali 
gimnázium, a kaposvári Táncsics Gimnáz ium szakköre, a mesztegnyői, a balatonszemesi, a lábodi, a 
somogyudvarhelyi , a zamárdi, a csurgói szakkörök és a balatonszentgyörgyiek). Közös vagy egyéni 
pályázókként számos megyei és országos díjat nyertek el. Csaknem valamennyi közösség rendelkezik 
kisebb-nagyobb, nem egy esetben muzeális értékű gyűjteménnyel . 

1983-ban a Megyei Tanács V. B. értékelte a honismereti és hagyományőrző tevékenység megyei 
helyzetét és határozatot hozot t a fejlesztésre. Többek közöt t intézkedett a szakköri munka feltételeinek 
javításáról, határozatot hozot t a községtörténeti gyűjtemények létesítésére és működésére. Megyénkben 
t öbb mint félszáz helytörténeti gyűj teményt tartunk nyilván. A jelentősebbek tárgyi és dokumentuma-
nyaga az 500 db-ot is meghaladja. Elhelyezésük, tárolásuk azonban — a helyi tanácsok igyekezete 
ellenére — csak részben tekinthető megoldottnak. A múzeum az évente meghirdetett gyűjtőpályázatok-
kal, az iskolatörténeti gyűjtemények felügyeletével, kiállítások készítésevei segítette ezt a munkát , 
továbbá útmutatót készített a gyűjtemények kezelői számára. A legnagyobb előrelépés Mesztegnyőn és 
Somogyudvarhelyen tapasztalható. Az önálló épületben elhelyezett helytörténeti anyag állandó 
kiállításként látogatható, gyarapodása folyamatos, a gyűj temény a községek közművelődésének szerves 
részévé vált. 

A megyei levéltár tovább bővítette községtörténeti adattárát, ennek felhasználásával lexikont 
jelentetett meg a helyi tanácsok támogatásával (Nagyatád és Barcs vonzáskörzetében). Az Iskola és 
Levéltár sorozatban közzétet t Zamárdi Krónika a községi krónikák készítésének modellje lett. 

A megyei könyvtár kezdeményezésére a nagyobb, körze tközpont i könyvtárakban megkezdődöt t a 
helyismereti részlegek kialakítása. A megyei könyvtár somogyi gyűjteménye mellett értékes anyagával 
kiemelkedik Tab, Siófok, Marcali, Nagyatád könyvtára. A videózás a jelenkor dokumentálásának is 
fontos eszközévé vált. 

A helytörténeti gyűj temények megalapozásához és továbbfejlesztéséhez lendületet adott felszabadu-
lásunk 40. évfordulóján a Hazafias N é p f r o n t által meghirdetett országfényképezési akció, melyet a helyi 
tanácsok támogatásával mintegy félmillió Ft értékű társadalmi munkával országosan az elsők közöt t 
végeztünk el. 

A szakkörökben vállalt gyűj tőmunka honismereti és tájházakat, múzeumokat , iskolai gyűjteményeket 
alapozott meg (Csurgó, Marcali, Lábod, Somogyudvarhely, Mesztegnyő, Karád, Zamárdi), és — a 
pályamunkákkal együtt — felbecsülhetetlen értékkel gyarapította a múzeumok, levéltárak és könyvtárak 
állományát. Arra is van példa, hogy a helyi alkotó közössegek, kutatók, gyűj tők tevékenysége nyomán 
önálló helytörténeti kiadvány látott napvilágot (Nagybajom, Balatonszentgyörgy, Barcs, Nagyatád, 
Fonyód , Csokonyavisonta , Gölle, Karád), illetve kiadásuk előkészítése folyik (Siófok, Boglárlelle, 
Szőlősgyörök, Nagyatád , Kaposvár, Segesd). Nyomdában van a délszláv nemzetiségű községek 
(Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu) történetének horvát nyelvű kézirata. 

A hagyományőrző honismereti tevékenységet — a szűkülő anyagi lehetőségek ellenére — több 
értékes megyei kiadvány megjelentetése is segítette. Folytatódtak a már ismert színvonalas sorozatok 
(levéltári, múzeumi évkönyv, szántódi füzetek stb.). Á megyei Honismereti Híradó új rovatokkal 
bővült . Marcali füzetek címmel új sorozat indult, a műemlékjegyzék javított kiadása mellett megjelent 
Nagy Ferenc fafaragó népművész albuma és a somogyi pásztorvilágróÍTakáts Gyula gyűjteménye. 

Lépéseket tet tünk — egyelőre még kevés eredménnyel — az üzemi krónikaírás érdekében. Sikere 
nagyobb lenne, ha a vállalkozó szerzők nagyobb biztatást és megfelelő támogatást kapnának a gazdasági 
vezetőktől és a szakszervezeti bizottságoktól. A népfrontmozgalom megyei történetének megírásával is 
adósok vagyunk. 

Mozgalmunk közreműködöt t a nemzeti , nemzetközi évfordulós ünnepségek, emlékülések rendezésé-
ben. A szülőföldhöz, lakóhelyhez való kötődést erősítették a megyében szervezett tudományos 
tanácskozások és megemlékezések. Ezek közül kiemelkedett az 1983-ban megrendezett XI. Országos 
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Honismeret i Akadémia. Részesei voltunk a 850 éves Karádon, a 900 éves Fonyódon és a horvátok 
letelepedésének 300. évfordulóján Lakócsán rendezett emlékünnepségeknek. Jeles esemény volt 
Somogyvár történelmi emlékhellyé avatása és az 1943. évi „szárszói konferenciáról" való megemlékezés. 
Évente hagyományosan szervezzük a KISZ-szel a március 15-i ünnepségeket, köz reműködünk a 
levéltári napok rendezésében. 

Ünnepi megemlékezést és kitüntetési ünnepséget tar tot tunk 1985-ben a szervezett honismereti 
mozgalom 25. évfordulóján. A honismereti m u n k a elismerésének lehetősége az állami kitüntetésekkel, 
megyei díjakkal (Szocialista Kultúráért , Kiváló Munkáért , a megyei tanács közművelődési díja), 
valamint a mozgalmi kitüntetésekkel (Népf ron t Munkáér t , Ifjúságért Érdemérem, Kiváló Társadalmi 
Munkás, Ortutay-plaket t ) , pénz- és könyvjutalmakkal gyarapodott . 

A népf ron t megyei bizottsága a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkásság megyei 
elismerésére 1987-ben Vikár Bela-emlékérmet alapított és adott át. Összehangoltabbá vált a honismereti 
szakkörök támogatása is. Megyénkben — a már hagyományosan, országosan is f igyelemre méltó 
eredménnyel dolgozó hagyományőrző együttesek és honismereti csopor tok mellett — különösen az 
utóbbi öt évben kedvező folyamat bontakozott ki a lakóhelyi kisközösségek — művelődési egyesületek, 
olvasó- és gazdakörök —, valamint a népfőiskolák, a városszépítő egyesületek és a baráti körök 
szervezésében. Programjaikban az általános és szakmai műveltség gyarapításához hozzá tar tozik a népi 
kultúra, szokások és hagyományok megőrzése, tör ténelmünk megismerése. 

Sándor Mária 

Tizenöt éves 
• • 

a veszprémi Üzemtörténeti Klub 
Megyénkben mindig jelentős volt azoknak a száma, akik történeti értékeink ápolását szívügyüknek 

tekintették. A hivatásos és az önkéntes kutatók figyelme nem csupán a művelődéstörténeti érdekességek 
feltárására összpontosul t , hanem — az 1960-as évektől különösen — ipartörténeti emlékeink gondozásá-
ra, a szakmatörténeti múlt, a gyárak, vállalatok történetének megírására is kiterjedt. Már 1972-re létrejött 
a kuta tóknak egy viszonylag széles köre, amely kész volt az üzemtörténet legkülönbözőbb ágainak 
művelésére. Munkájukat a megyei pártbizottság agitációs és propagandabizottsága is segítette. 

A szervezeti keretek megteremtése során meghatározó esemény volt a Veszprémben 1972. december 
5-én megtartot t első megyei üzemtörténeti konferencia, ahol kifejezésre jutott az a szándék, hogy az 
üzemtörténettel foglalkozó öntevékeny kutatók összefogásán kívül a munkához feltételt teremtő 
vállalati vezetőket is megnyerjék. Az eredményes munka elképzelhetetlen volt szakmai műhely nélkül, 
ezért megalakult a Veszprém megyei üzemtörténet-írók klubja. A tagok különböző munkaterületeken 
dolgoztak, és a felkészültség kü lönböző szintjén álltak, ezért első feladatként egy alapvető módszertani , 
szakmai ismereteket nyúj tó munkatervet kellett összeállítani. A havonta megtartott foglalkozásokra — 
amelyekre a Szakszervezetek Veszprém Megyei Tanácsa adott helyet székházában — országos és megyei 
szaktekintélyeket hívtunk meg, de sort kerítettünk gyár- és intézménylátogatásra is. A k lub vezetését a 
Bakonyi Múzeum újkor tör ténész muzeológusa vállalta. 

Tevékenységük az első években az általános módszertani tudnivalókon kívül a megye iparához 
(bányászat, vegyipar, gépipar) kapcsolódó szakismeretek bővítését szolgálta, de kiterjedt az érdeklődés 
a publikációs tevékenységgel összefüggő munkára is (pl. szerzői jog, szerkesztés, nyomdai technológia). 
A megye kulturális intézményeiben (könyvtár, múzeum, levéltár) megtartot t foglalkozások alkalmával a 
tagok képet alkothattak az intézmények honismereti-üzemtörténeti anyagainak feldolgozási lehetősé-
geiről. Az Országos Levéltárban a megyei vállalatok iratanyagát mérték fel a kutatók. 

Kapcsolataink szélesítését szolgálta a más megyék üzemtörténészeivel megvalósított tapasztalatcsere, 
az országos kutatóbázissal, a Magyar Történelmi Társulat üzemtörténeti szekciójával kialakított 
kontaktus pedig az országban folyó munkákról és a legfrissebb szakmai eredményekről adott 
tájékoztatást. 

Az előrelépés mellett helyenként érvényesültek a visszahúzó jelenségek is (pl. nem egy üzem elállt a 
tényleges támogatástól, a tagok érdeklődése is csökkent), ezért a harmadik megyei üzemtörténeti 
konferencián (Inota, 1976) több új lehetőség és módszer kijelölésére került sor. Ennek is köszönhetően 
mind többen kapcsolódtak be a megye munkásmozgalmának, a mezőgazdasági üzemek történetének 
feltárásába, több szocialista brigádtörténet, üzemkrónika született. A tanulóifjúság érdeklődését új 
módszertani lépésekkel (a honismereti táborok üzemtörténeti szekcióinak szervezése, lebonyolítása, 
ifjúsági szakmatörténeti pályázatok kiírása, szakköri foglalkozások beindítása stb.) igyekeztünk 
felkelteni. 

A szakmai munkát segítette N a g y István megyei üzemtörténeti bibliográfiájának elkészülte, Lakó 
István klubtagunk pedig a 30 éve történt . . . című kollektív kiadványunk szerkesztését vállalta. Ez a 
munka a száz munlíásnál többet foglalkoztató Veszprém megyei üzemek állami kezelésbe vételéről 
szólt, és hasznos segédanyaggal szolgált a szocialista brigádvezetői klubok üzemtörténeti vetélkedőihez. 

A megyében kiszélesedett üzemtörténeti mozgalom — és benne a veszprémi klub eredményei — 
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eredményeként 1978 márciusában Veszprémben került sor az első országos üzemtörténeti konferenciá-
ra. Ezen valamennyi megye és Budapest mintegy kétszáz meghívottja vett részt, köztük a levéltárak, 
könyvtárak, múzeumok vezetői, munkatársai. A részletes elemzés és a továbblépés megjelölése hasznos 
útravalót adott minden üzemtörténeti kutató számára. Az elhangzottak hamarosan beépültek a klub 
munkatervébe, s a havi programok összeállításánál a figyelem — az alapozó ismereteken már jóval 
túljutva — az üzemtörténet és a tör ténet tudomány más ágainak kapcsolatára (üzemtörténet és 
társadalomtörténet, üzemtörténet és munkásmozgalom-történet) , valamint újabb ide tar tozó területekre 
(pl. környezetvédelem, életmódvizsgálat) összpontosul t . A korábbi eredményekre építve érezhetővé 
vált az üzemtörténet-kutatás mozgalmi feltételeinek javulása is. Ebben tevékenyen részt vállaltak a 
termelőszövetkezetek, a társadalmi-politikai szervezetek, a vállalatok, az ipari szolgáltató szövetkeze-
tek, a népfront , számos egyesület, a tanácsok és a művelődési intézmények. Az utánpótlásból a legtöbbet 
a zirci 307. Sz. Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet vállalt, amelynek szakoktatója, D o m b i Ferenc 
sok diákot megnyert a k lubmunka számára. 

Az ú jabb megyei konferenciák (1979: Ajka, 1984: Veszprém) a munka újbóli értékelését tettek 
lehetővé. Világossá vált, hogy az üzemtörténet-kutatás céljait és eszközeit nem mindenki tartotta 
egyforma súllyal szem előtt, mégis jelentős az a pozitív változás, amit a pályázatok színvonalán, a 
publikálás lehetőségein, a tudományos feltáró munka minőségén le lehetett mérni. A klubtagokból 
kialakult egy olyan öt-hat fős csoport, melynek munkája tudományos rangra emelkedett. Néhány 
kutatónk már ismert szerzőnek mondható, közü lük Hogya György bolti forgalomba is bekerült 
könyvvel is büszkélkedhet. 

A tudományos feltárás és rendszerezés eredményeként a megyei üzemtörténeti gyűj temények száma 
is örvendetesen gyarapodott , a meglévők bővültek, teljesedtek. Ebben nem kis része van a klubfoglalko-
zásokon szerzett ismereteknek. A veszprémi Balaton Bútorgyár állandó kiállításának forgatókönyvét 
Lakó István írta meg, az ő érdeme az anyag rendszerezése is. Az érdeklődés szélesedését jelzik az 
évenként benyúj tot t pályaművek, amelyek némelyike kiemelkedő színvonalú. Az u tóbbi években a 
kidolgozható témák köre a tárgy- és dokumentumgyűj temény kategóriával bővült, ez jó lehetőséget 
teremtett történeti emlékeink felkutatására, megőrzésére. 

Az. elmúlt tizenöt év alatt a foglalkozásokon részt vevők száma nem növekedett jelentősen, életkorban 
is inkább az idősebb korosztály képviselteti magát. Ez a tény módszereink ismételt megújítására 
ösz tönöz bennüket , arra, hogy e hasznos munkát elsősorban az ifjúságra építve folytassuk. Mert úgy 
véljük, az. üzemtörténeti mozgalom — és benne a klub — a módszertani és szakmai ismeretek 
elmélyítésével, újak feltárásával, közzétételével olyan munkát végez, amelynek eredménye a történettu-
domány követelményeit szem előtt tartva — haszonnal építhető az ország köztörténetébe. 

V. Fodor Zsuzsa 

Egy különleges 
műemlékegyüttes 
Majk — Kamalduli remeteség 

A Vértes erdőségeinek szélén egy barokk templomtorony villan ki a fák közül. A megyeiek ismerik, az 
idegenek kíváncsian keresik folytatását, a majki remeteséget. 

Majk neve először 1235-ben fordul elő „Moyc" alakban, 1252-ben a túróci prépostság alapítólevele 
premontrei prépostság birtokait említi. Birtokaik voltak Esztergomban és számos más településen. 
1281-től hiteles hely. A Vértesben vadászó Zsigmond király és Mária királynő 1388-ban oklevelet 
kelteznek innen. A prépostság a török háborúk idején teljesen elpusztult , köveiből számos környékbeli 
műemlék, de főként a közelében megtelepülő kamalduli remeteség épült. Falait az alapokig kiszedték, 
feltárása 1982—1983-ban történt . E szerint egy 3 hajós nagyméretű templomhoz csatlakozott egy 
egyszárnyú, négy helyiséges kolostorépület. 

A halat, rákot, teknőst adó tó partián meghúzódó remeték rendfőnöke 1733-ban engedélyt kért a 
terület birtokosától, Eszterházy Józseftől a megtelepedésre. Az alapítólevélben benne foglaltatik, hogy 
az építőanyagokat a közeli romokból , és Vitány, Gesztes, Környe köveiből szerezhetik. 

A fehérruhás barátok rendje, a kamalduli rend, itáliai eredetű. Romualdus bencés szerzetes 1012-ben 
alapította Arezz.o mellett a C o m p o Maldolin az első rendházat. A rend tagjai a világtól elvonulva a 
szegénység, engedelmesség, tisztaság, szigorú szemlélődés, hallgatás fogadalmával éltek. A hit terjeszté-
se, tudományok felkarolása, föld és szőlőművelés is feladatuk volt. Szemlélődő, egymással ritkán 
érintkező életmódjuk miatt külön cellákban, házacskákban laktak. A rend Itálián kívül gyorsan elterjed 
Franciaországban, 1695-ben a Nyitra menti Z o b o r hegyen, 1701-ben Lándzséron, 1710-ben Lechnitzen 
telepednek meg. A Nyi t ra melletti Zobor hegyi remeteség, Domenico Martelli által készített elrendezését 
vette át a majki remeteség tervezésénél a híres bécsi építész, Franz Anton Pilogram. 
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Ez a rendszer Majk esetében egy közös összejövetelekre és vendégek fogadására alkalmas, konvent, 
vagy olasz elnevezéssel foresteria épületből, templomból és 17 cellaházból állt, amelyek három sorban 
helyezkedtek el. A szerzetesek egyedül laktak egy-egy házban, amelyek azonos elrendezésűek voltak. 
Mindegyik zárt kerttel, saját kápolnával, nappali és hálószobával, műhellyel rendelkezett. A házak 
építéséhez egy-egy nemesi család adománnyal járult hozzá. Címereik az egyébként egyszerű házak 
legfőbb díszét jelentik. A konventépület belsejében a freskókkal , stukókkal ékes refleKtórium, szép 
faburkolatok, a kapukon és udvarokon a festett szobrok, a templomban faragott sekrestyeszekrények, 
márvány szenteltvíztartó, rács, szószékek, oltárok ismert bécsi és magyar művészek értékes alkotásai 
voltak. Röviddel az építkezések befejezése után, 1782-ben, II. József feloszlatta a szerzetesrendeket. 
1824-ben Lichtenstein János herceg vette meg, rövid ideig posztógyár működöt t benne. 1860-ban az 
Eszterházy család szerezte vissza és a főépületet vadászkastéllyá alakíttatta. Bir tokukban volt 1945-ig. A 
második világháborúban a foresteria északnyugati szárnya leégett. 1962-ben az Országos Műemléki 
Felügyelőség restaurálta a főépületet, utána szakmunkásképző kollégium került bele. N e m ideális, de a 
használat mégis viszonylag jó állapotban tartotta a főépületet és a kertet is. Filmeket is forgattak a 
romantikus környezetben. 

1969 óta üresen állt a főépület. A műemléki helyreállítás újra elkezdődött. A leégett szárny pótlása 
megtörtént . Tárgyalások kezdődtek felhasználásáról. Funkcióba hozása, és műemléki értékének 
megfelelő szinten tartása nagyon költséges, s valószínűleg ez riasztotta vissza a jelentkezőket. Csendes, 
nyugodt , szép természeti környezete miatt ideális ku ta tóközpont lenne. Bizonyos részei (a refelktóri-
um), az udvarok, a kis házacskák címerei, az egész együttes emlékei, történeti vonatkozásai közönség elé 
kívánkoznak. A nehéz helyzetben az oroszlányi Városi Tanács vállalta a szervező, gondozó szerepet. A 
lakókat kiköltöztetve a cellaházakból vállalatok, intézmények összefogásával üzemeltető társaságot 
hoztak létre. A cellaházakat teljesen korszerűsítették és a műemlékszempontokat is figyelembe véve 
helyrehozták, üdülés, továbbképzés céljaira használják. A cellaházak szépen helyreállítva, színes 
címereikkel, harmonikus formáikkal ékszerként ragyognak a zöld fák közül az ápolt pázsitú udvarban. 

Bár nem nyilvános terület , a látogató csoportok tömege kér bebocsátást legalább az udvarra. Lelkes, a 
terület történetét k i tűnően ismerő gondnoka alig győzi a vezetések sorát. Fontos igényt elégít ki a 
múzeum kezelésébe adot t kis cellaház, amely a bejárati soron az utolsó, a Baranyai család által alapított 
házacska. Kápolnáját Szt. Pálnak szentelték és az O M F teljesen restauráltatta. A szerzetesek egykori 
nappalijában és a folyosón a terület történetét mutatja be a kiállítás. A tárlókban és a falakon összefoglaló 
bemutatást kap a premontre i rend itteni története. Eredeti okira tok, ábrázolások, fo tók foglalkoznak a 
kamalduli rena itteni megtelepedésével, életével. 

A folyosón kap helyet egy Tatán megőrzöt t faragott asztal és a Templom innen elkerült emlékeinek 
fotói, valamint a kamalduli rend történetével kapcsolatos európai párhuzamok. A zárt udvarban néhány 
barokk szobrászati emlék és sírkő kapott helyet. A konvent, illetve későbbi kastélyépület egyelőre 
üresen várja használóit. Sajnos a használat hiánya miatt állaga egyre romlik. Csak reméljük, hogy sorsa 
rövidesen jobbra fordul . Köszönet illeti azokat és elsősorban Oroszlány városát, akik a túl sokat 
szenvedett épületegyüttes egyrészét már megmentették. Az egész Közép-Európában egyedülálló 
műemlék értekeit megmenteni , átörökíteni, romjaiból újjáéleszteni közös, további feladatunk. 

Dr. Szatmári Sarolta 

Helytörténeti ismeretterjesztés 
diákoknak 

1986 őszén indult a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Tatabánya Városi Szervezete, a Komárom 
Megyei Munkásmozgalmi és Ipartörténeti Múzeum és a Hazafias Népf ron t Városi Honismereti 
Bizottsága összefogásával Barangoló című folyóiratunk, mely az általános iskolai pedagógusok és 
tanítványaik részére egyaránt fontos segédeszköz lehet a helytörténet tanulmányozásához. 

Kiadványunk a tanév során négy alkalommal jelenik meg, öt állandó rovatot tartalmaz. Szerkesztőink 
pedagógusok, akik egy-egy témakörről — a rovat jellegétőlíüggően — egy hosszabb vagy több rövidebb 
írást közölnek a felhasznált irodalommal és a hozzájuk Kapcsolódo feladatsorral együtt. Ennek 
megoldásait, és a legtöbb pontot elérők nevét a következő szám tartalmazza. 

A lap élén lévő Megyénk nagyjai egység az első két évfolyam során irodalmi életünk azon kiemelkedő 
egyéniségeiről adott, illetve ad számot, akik Komárom megyei születésűek voltak, vagy munkásságuk 
révén e tájhoz kötődtek. Az első négy szám Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Czuczor Gergely, 
Pálóczi Horváth Ádám életével foglalkozott , a második évfolyamban Babits Mihályig folytatjuk a sort. 
A későbbiekben egyéb művészeti ágak képviselőivel is találkozhatnak olvasóink. 

Múzeumbarát rovatunk megyei emlékhelyeket vizsgál és azokat a történelmi eseményeket veszi 
sorra, melyek Komárom megye tájaihoz, településeihez kapcsolódnak. Szó volt már a vértesszőlősi 
Sámuelről, a megyei avar k o n leletekről, István király államalapításának Esztergommal kapcsolatos 
eseményeiről és a Vértes név eredetéről. 
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Kenyérsütés a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 

Könyvbúvár címmel foglaltuk össze a terület irodalmi, zenei életével kapcsolatos rövid cikkeket és 
feladatokat, földrajzi leírásokat, legendákat, valamint azokat az ismeretterjesztő írásokat, melyek 
általános történelmi — megyei vonatkozás nélküli — jellegűek, de a múlt megismerésének szempontjá-
ból fontosak voltak. 

A Múltunkról — magunkról című rovat állandó eleme volt egy puzzle-kép öt-öt darabja és a 
keresztrejtvény, melynek fő sorai történelmi fogalmakat, megyei hely- és személyneveket rejtettek. 
Szerepelt e részben Szerencse fel című társasjátékunk, településneveket rejtő szóegyenletek sora, T O T Ó 
és L O T T Ó is. Utolsó, legrövidebb rovatunk sporttörténeti kérdéseket tar talmazott . 

Folyóiratunkat — a helyi általános iskolák összekötő pedagógusai segítségével — példányonkénti 
árusítással, illetve előfizetéses módon terjesztjük. A munkásmozgalmi múzeum épületeiben, az 
út törőházban és a megyei könyvtárban, 12,50 Ft-os áron vásárolható. A z 1986/87-es tanévben a 
pontverseny élén végző legjobb megoldók közül negyvenet díjaztunk. Tízen 200 Ft-os könyvutalványt 
és az utánuk következőkkel együtt múzeumi kiadványokat, írószerkészletet, két felnőtt részére szóló 1 
éves ingyenes, megyei érvényű múzeumi belépőt kaptak. Június 7-én mindannyiukkal Szentendrére 
utaztunk, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén rendezett egész napos népi iparművészeti bemutató-
ra. A mézeskalácssütés, kovácsolás, bőrözés, nemezelés, gyertyamártás, papírmerítés, szövés és még 
tízegynéhány fajta mesterség fogásaival ismerkedhettünk, megnéztük a két tájegység minden házát és 
bemutatóját . A délután felét Szentendrén töltöttük, közösen jártuk be a Kovács Margit Múzeumot és a 
belváros hangulatos utcáit. 

E tanévtől kezdve új feladatot ró ránk, hogy megyei terjesztésűvé vált kiadványunk — ez egyben 
szerkesztésbeli módosítást is jelent. Változtatnunk kell a túlzottan Tatabánya-központú szerkezeten, 
több, a „vidékkel" kapcsolatos cikket, feladatot kell közölnünk. A Sportolunk helyett természettudomá-
nyos rovatot indí tot tunk. Ügyelnünk kell arra, hogy olyan szak- és kézikönyvek alapián adjuk ki a 
megoldandó feladatokat, melyek mindenki számára könnyen hozzáférhetőek a legkisebb iskolai 
könyvtárban is. Ez az „esélyegyenlőség" fontos ahhoz, hogy vidéki olvasóink is bekapcsolódjanak 
munkánkba. Idei tervünk, hogy a Hazafias Népf ron t Megyei Bizottsága támogatásával — ha 
lehetőségünk lesz rá — néhány napos Barangoló tábort szervezünk a legjobb megoldók részvételével. 

Reméljük, ugyanolyan jó hangulatú, érdekes időtöltés tanulóink számára a feladatok megoldása, mint 
számunkra ezek összeállítása és értékelése. Bízunk benne, hogy 800 példányban megjelenő lapunk széles 
olvasótáborra talál, s — túllépve a helytörténeti történelemórák számára adott szűk kereteken — 
közelebb viszi a tanulókat lakóhelyük, megyéjük múltjának, értékeinek megismeréséhez. 

Dévai Judit 
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Honismereti 
kapcsolatok 
Győr-Sopron 
megye 
és Burgenland 
között 

Győr-Sopron Megye Tanácsának példamutató kapcsolata a Burgenlándische Landesregierunggal már 
évtizedes múltra tekint vissza. A vezetők baráti tanácskozásai, tapasztalatcserék, szakemberek kapcsola-
tai, kiállítások, kulturális rendezvények fémjelzik a két szomszédos országrész együt tműködését . 
Theodor Kéry, volt tartományi k o r m á n y z ó így jellemezte ezt a kapcsolatot a Magyar Televízió Csak a 
derű óráit számolom című — Burgenlandról szóló adásában: „Burgenland és Magyarország közöt t még 
sohasem volt ilyen jó a viszony, mint ma. — Nagyon fontosak Burgenland és a szomszédos 
Győr-Sopron megye közt kialakult baráti kapcsolatok is." 

Ennek az együt tműködésnek ú j abb szép példája az 1987 tavaszán Burgenlandban, Szalónak várában 
(Burg Schlaining), októberben pedig Győröt t , a múzeumi képtárban bemutatot t kiállítás: „Anno 
dazumal" — „Annak idején", népi kultúra Nyugat-Pannóniában 1900 körü l címmel. A szemléletesen 
megrendezett tárlat jól mutatja meg a hajdani Nyugat-Magyarország, ma Burgenland három nemzetisé-
gének: német, horvát és magyar népi kultúráját, hagyományainak egymásra hatását. Felsőőri (Oberwar t ) 
és kapuvári magyar tisztaszobák mellett stegersbachi (Szent Elek) német és hornsteini (Szarvkő) horvát 
szobaberendezések szemünk elé varázsolják a három nemzetiség ot thonai t , a tárlókban pedig a 
népviseleteket társadalmi különbségek és korok szerint. Gyönyörködte tnek a szebbnél szebb kézimun-
kák, kendők, terítők, faragások, tanulságosak a használati eszközök. A kiállítás nagy sikerében 
osztoznak a Győr-Sopron megyei és burgenlandi múzeumok, dr. D o m o n k o s Ot tó , Kücsán József, 
Perger Gyula , valamint dr. Wolfgang Gürtler, W. Mayer, E. Moravitz. 

Számunkra legfontosabb a burgenlandi őrvidék magyar községeivel kiépült kapcsolatunk. Elszórtan 
mindenütt élnek magyar családok, egy tömbben csupán Alsóőr (Unterwart ) , Felsőőr (Oberwar t ) és 
Sziget (Siget i. d. Wart) községekben maradt meg a magyar nyelvű nemzetiség. Árpád-kori települések, 
székely, besenyő és magyar natárőröket telepítettek ide a gyepű védelmére nemesi kiváltságokkal, 
hasonlóan a Vas megyei Őrség községeihez. A trianoni béke húzott közé jük határvonalat. Ausztria 
területén is tovább élték egyre jobban polgárosodó életüket. Hitler fasiszta uralma jelentette az első 
törést: megszüntették a magyar nyelvű oktatást, a magyar szervezeteket. A háború után bénult volt a 
kapcsolat az anyaországgal, ezért nagyban csökkent a magyar nemzetiséghez tartozás tudata. A több 
mint húszezer főnyi magyar kisebbség létszáma lecsökkent ötezerre, és számuk ma is fogy. Ezt kell 
megállítani. 

A Hazafias N é p f r o n t keretében kiépülő honismereti kapcsolataink igyekeznek a megmaradáshoz 
segítséget nyújtani a burgenlandi magyarság ki tűnő, lelkes vezetőinek. Dr. Galambos Ferenc bencés 
tanár, alsóőri plébános maga köré gyűjt i a gyerekeket, velük sportol, énekórákat tart, betlehemes játékot, 
bölcsőcskét tanít. Új ra járnak házról házra, és karácsonykor az egész falu előtt bemutat ják a 
hagyományos játékokat. így száll nagyokról kicsikre újra a régi hagyomány. Sok kis gyereknek ez az 
első magyar nyelvű szereplése. Így válik ez a munka a magyar nyelv megszerettetésének, megőrzésének 
alapjává. Irányításával húszezer kötetes központi könyvtár áll az olvasók rendelkezésére, de megnyílt az 
olvasóterem Felsőőrön, Felsőpulyán (Oberpul lendorf) és Szigetben is. A z alsóőri falumúzeum — a 
nemrég elhunyt dr. Seper Károly alapítása — két régi tájházban, 14 szobában tárlókon mutat ja be a 
népélet tárgyi emlékeit. 

A szellemi hagyományokat énekkar , citerazenekar, színjátszó csoportok ápolják. Alsóőrön citeraze-
nekar működ ik szép sikerrel, Szeberényi Lajos tanár vezetésével. Többször szerepeltek Magyarorszá-
gon, Győr -Sopron megyében is. Lelkes énekkara van Szigetben az evangélikus egyházközségnek, dr. 
Teleki Béla evangélikus lelkész és feleségének irányításával. Idősek és fiatalok együtt énekelnek egyházi 
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és világi kórusműveket az alig 250 fős kis faluban, ahol az idős emberek még a száz évvel ezelőtti magyar 
nyelvet beszélik. 

A színjátszás évtizedek óta élő hagyomány itt. Legfőbb irányítója dr. Gyenge Imre református 
szuperintendens Felsőőrön, aki szerényen csak így nyilatkozik róla: „Szolgálatomhoz tartozik, hogy 
kulturális munkát is végezzek . . . " Színdarabokat rendez, tánccsoportot vezet, a burgenlandi rádió 
magyar adásában segít, tagja a népcsoportok tanácsának. Tanítványai valami őserővel ropják a táncot, 
ami a tősgyökeres régi generációk táncos kedvét őrzi . 

Erről a sokszínű, roppant értékes honismereti munkáról az őrség című tartalmas kis folyóiratban 
számolnak be, ma már nyomta to t t formában, képekkel illusztrálva. A megmaradás a legfőbb problémá-
juk. Ahogy a szerkesztő, dr. Galambos Ferenc írja: „Nem könnyű elviselni azt, hogy évről évre, sőt 
napról napra fogyunk . . . Beletörődni nem akarunk és a magunk részéről próbálunk mindent 
megtenni. ' A valóság az, hogy leginkább már csak az öregek beszélnek hibátlanul magyarul. A fiatalok, 
a gyerekek inkább németül szólnak. Gyengülő nyelv, csökkenő szókincs, ez a jellemző. Ezért minden 
k imondot t magyar szó drága nekünk. Ér tékmentő munka dr. Gaál Károly prózai népköltészeti 
gyűjtése: a Kire marad a kis ködmön? — amit Vas megye adott ki, valamint dr. Barsi Ernő 
népdalgyűjteménye, a két kötetben megjelent Daloló őrvidék. Nemcsak értékmentő munkák , hanem a 
nevelők, az ifjúság kezébe adva segítik a megmaradást . 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület fogja össze a magyar nemzetiséget, ápolja a nyelvet, a 
hagyományokat . Elnöke Moór János (f 1987) így nyilatkozott a magyar televízió adasában a kisebbségi 
sorsról: „Kicsik vagyunk, kevesek. Magunkra vagyunk hagyva és ha valaki kicsi, mint egy hároméves 
gyermek, annak segítség kellene. Hiányoznak a kü lönböző intézmények, amelyek ezt a nyelvet és a 
nyelv túlélését tovább vinnék." 

A Hazafias Népfront Győr-Sopron Megyei Bizottsága igyekszik megadni a kért támogatást. 
Sokrétűen: elősegíti a települések közötti baráti kapcsolatot, pl. Zsíra és Lutzmannsburg (Locsmánd), 
valamint Kapuvár között kiállításokkal, magyar estek rendezésével, magyarországi kirándulások 
szervezésével, amatőr egyesületek szerepeltetésével; ezek munkájának segítése könyvekkel , irodalmi és 
hagyományanyaggal. Nagy jelentőségű a Sopronban évről évre megrendezett anyanyelvi tábor Szabó 
József, dr. Bedécs Gyula vezetésévet, ahol csallóközi, muravidéki, burgenlandi magyar anyanyelvű 
diákokat hoznak össze anyaországbeliekkel. A szépen szövődő kapcsolatokat intézményessé teszi a 
Hazafias Nép f ron t Győr -Sopron Megyei Bizottságának Vadász Anna megyei titkár által megkötött 
szerződése a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel. 

Az osztrák kormányzat biztosítja minden nemzetiség számára az emberi jogokat. De tudomásul kell 
vennünk a természetes asszimiláció történelmi tényét. A magyar kisebbség életét, a burgenlandi 
nemzetiségek békés egymás mellett élését a honismereti kapcsolatoknak kel! tovább erősíteniük. 

Dr. Timaffy László 

Petőfi-emléktáblák 
Kárpát-Ukrajnában 

Kárpátalja magyarsága büszke rá, hogy második felső-magyarországi útja során, 1847 júliusában 
átutazott ezen a tájon Petőfi Sándor. Július 11-én lépte át U n g megye határát. E lgyönyörködöt t a 
Latorca menti vidék szépségében. A folyóról ezt írta: „ . . . folyása kanyargó, vize világoszöld, környéke 
a rév körül, hol kompon jön át az ember, erdős. Csend volt, ammint áthoztak, kellemes erdei csend, 
melyet csak egyes maaárfüttyentés és az evezőlapátok egyhangú lobicskolása zavart meg." 

Késő este érkezett Ungvárra. Az Ung bal part ján, a Fekete Sas vendéglőben szállt meg a költő. A sáros 
kisváros nem nyerte el Petőfi tetszését, ami XII . úti leveléből is kiderül : „Ungvár egyébiránt szörnyen 
komisz város. Piszkos és rendetlen. Éppen olyan, mint a részeg ember, kipocsétába bukott, s most sárosan 
tántorog hazafelé." 

Az 1780-ban épült ungvári Fekete Sas vendéglőt, amelyben a július 12-re virradó éjszakát töltötte, 
1906-ban lebontották. Az egykori Feketesas tér (később Kossuth, Masaryk, ismét Kossuth, majd 
Sztálin, most Újraegyesülés tér) egyik épületén, amely jelenleg a városi 2. Sz. Zeneiskola, még 191 l -ben 
emléktáblát helyezett el az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaság. A tábla szövege: 

Ezen a téren állott a Feketesas-vendéglő, 
melyben 1847. július 11-12-ike között éjjel 

PETŐFI SÁNDOR 
megszállott 

Emelte a Gyöngyösi Irodalmi Társaság 
1911-ben 
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A Szatmármegyei Erdődre, menyasszonyához utaztában 
e szent falak tövében haladt el 1847. július 17-én * 

PETŐFI SÁNDOR 
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*Az Úti-levelek tanúsága szerint Petőfi nem 1847. július 17-én, hanem 13-án járt Badalón! 
(Szerk.) 

Július 12-én korán reggel Petőfi elhagyta Ungvár t és Munkácsra indult. Mikor megérkezett a városba, 
gyorsan megebédelt, s míg a kocsis a lovakkal volt elfoglalva, a költő sietett megtekinteni a börtönné 
átalakított munkácsi várat. A vár „a várostól egy jó negyed órányira fekszik a róna közepén egy magas 
kerek dombon. A domb oldalán szőlőt termesztenek . . . nem szeretnék a borából inni . . . azt 
gondolnám, hogy a rabok könnyét iszom. Fölmentem a várba, az udvarokat s egy pár szobát bejártam, 
de a börtönöket nem mutatták meg, talán mert egyedül és egészen ismeretlen voltam, vagy senkit sem 
eresztenek a föld alá? Nem tudom. Egy teremben többek között ott van Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona 
arcképe is. Más helyen órákig elnéztem volna e dicső képeket, de itt csak futólag szemléltem meg őket, 
mert siettem kifelé. Tudj'-isten e falak közt úgy összeszorult keblem, hogy alig bírtam lélekzetet venni. " 
E látogatás hatására írta A munkácsi várban című versét. (Munkácson sajnos nincs Petőfi-emléktábla, de 
a nemrég megalakult II. Rákóczi Ferenc Magyar Irodalmi Klub a költő emlékének megörökítését egyik 
fő feladatának tartja.) 

Petőfi még aznap indult tovább Beregszászra. XIII . úti levelében ezt írta: „Munkácstól egy jó etetés 
Beregszász. Közönséges mezőváros, van benne gót templom, megyeház és magyar kocsmáros, ami nagy 
vigasztalás (nem a templom, hanem a magyar kocsmáros) ..." 

Munkács és Beregszász közöt t az országút mentén a mezőn szorgoskodó parasztokat, szénagyűjtőket 
látott a költő. Ez adott ihletet Meleg dél van című versének megírásához. Késő este érkezett 
Beregszászra. Az 1839-ben épült Orosztan vendégfogadóban szállt meg. (Ez ma már az egyetlen olyan 
épület Kárpátalján, amely szállást adott a költőnek.) 1987. november 28-án került emléktábla az épület 
falára ukrán és magyar nyelvű szöveggel. A magyar szöveg így hangzik: „Ebben az épületben szállt meg) 
Petőfi Sándor 1847. július 12—13-án. " A terrakotta emléktáblát Or tu t ay Zsuzsa, beregszászi művésznő 
készítette. Az avatási ünnepségen Tóth Mihály, a városi tanács elnöke, Balla László, a Szovjetunió 
írószövetségének tagja, I lku Ferenc, a tör ténelemtudomány kandidátusa, Iván Petróci ukrán költő és 
műfordí tó , a Szovjetunió írószövetségének tagja és mások mondtak beszédet, beregszászi középiskolá-
sok pedig Petőfi-verseket adtak elő magyar, orosz és ukrán nyelven, majd magyar és orosz forradalmi 
indulók hangzottak el. 

Petőfi Sándor annak idején nem maradt sokáig Beregszászon, másnap reggel sietett tovább. 
Következő levelét már Szatmárról keltezte. Badalónál kelt át a Tiszán, az ő kedves Tiszáján. „Úgy 
szeretem e folyót, talán azért, mert tetőtől talpig magyar: hazánkban születik és hazánkban hal meg, és 
épen az Alföldön vándorol keresztül..." De mielőtt átkelt volna a folyón, Badalón a templom mellett 
megpihent, míg a lovakat megetették és megitatták. A református templom falán 1938. augusztus 14-én 
— pár hónappal a csehszlovák uralom vége előtt — emléktáblát helyeztek el. Szövege: 

A badalói emléktábla A beregszászi emléktábla 



a magyar nemzet világhíres dalnoka 
és a szabadság hősi halalt halt apostola. 
Emlékét az idők végezetéig megőrzik 

a dalaira dobbano magyar szivek. 

E táblát a szebb magyar jövőért 
Petőfi szellemében dolgozó 

Kárpátaljai Magyar Faluszövetség 
állította 1938. nyarán 

Érdemes idézni az avatási ünnepség plakátjának szövegét is: 
„Kárpátalja magyarságához! A Kárpátaljai Magyar Faluszövetség 1938. aug. 14-én Krabák Konstantin 

ko rmányzó úr védnöksége alatt a tiszaparti Badalón P E T Ő F I S Á N D O R emlékezetére az ottani ősi 
református templom falában O R S Z Á G O S M A G Y A R Ü N N E P keretében emléktáblát helyez el, 
amellyel halhatatlan költőnk, a szabadság lánglelkű apostolának badalói tar tózkodását óhajtja megörökí-
teni. Ez a magyar kul túrünnep ország-világ előtt hirdetni fogja a magyarság ragaszkodását fajához, az ősi 
röghöz, ősei nyelvéhez és hagyományaihoz s egyben bizonyságát adja annak, hogy Kárpátalja 
magyarsága Petőfi szellemében áll őrt a magyar portákon és republikánus alapon építi a szebb magyar 
jövőt. 

M A G Y A R T E S T V É R E K ! Férfiak, asszonyok! Lányok és legények! Augusz tus 14-én, vasárnap 
reggel öltsetek ünneplő ruhát és igaz magyar érzéssel szivetekben vonuljatok Badalóba, a nagy magyar 
testvéri találkozóra! 

A Petőfi-ünnepen ott kell lennie mindenkinek, aki magyarnak érzi és vallja magát, továbbá 
mindazoknak, akiket a magyar kultúra érdekel és az itt élő nemzetek közti egyetértést őszintén kívánják. 

Szeretettel hív és vár benneteket a: Kárpátaljai Magyar Faluszövetség" 
Az ünnepségen a Magyar Fiatalok Szövetsége nevében Ilku Pál mondott beszédet. 
Petőfi-emléktábláink megléte (a régiek meghagyása és a beregszászi felavatása) a lenini nemzetiségi 

politika érvényesülésének bizonyítéka, ugyanakkor nemzeti önérzetünk ápolásának jó eszköze. 
Dalmay Árpád 

A Komárom Megyei Testnevelési 
és Sporttörténeti Szakbizottság 

Felnőtt korom jelentős részét Esztergomban éltem át, ide kötött sportolói , edzői és tanári 
pályafutásom legnagyobb része. Megismerve a város történelmi szerepét, mába sugárzó hagyományait , 
társadalmi fejlődésének ellentmondásos összetevőit, elődeim és társaim törekvéseit, elhatároztam még 
az 1970-es évek elején, hogy a város testnevelés- és sporttörténetének feltárásában szerepet vállalok. 
Egyetemi doktori , majd kandidátusi értekezésem témáját, az azokat megelőző és az azokat követő 
publikációimat is Esztergom testnevelésének és sportjának fejezetei alkották. A város testkultúrájának 
történeti feltárása során számtalan megyei vonatkozású forrásanyaggal is találkoztam, melyek ú jabb 
kutatási lehetőségeket kínáltak. E munkák elvégzése egy ember erejét, tevékenységét túlszárnyalja. A 
felismerés parancsolólag követelte a társak bevonását. Baráti találkozások során a téma felvetése és annak 
közös átgondolása és megbeszélése után az 1980-as esztendők közepén többen szívesen felajánlották 
segítségüket és közreműködésüket . Elsők közt említhetem Mészáros Ferenc nyugalmazott tanszékve-
zető főiskolai tanárt, Bessey Gyula, Hargita Gábor, Lázár István, Szántó Barna, Hortobágyi Antalné, 
Török József testnevelő tanárokat. Többször i megbeszélés után arra a közös elhatározásra ju tot tunk, 
hogy a feladatok végrehajtását hivatalosan elfogadott szabályokban rögzített feltételek mellett m ű k ö d ő 
közösség végezze. Terveinkkel és gondjainkkalfelkerestük a Komárom Megyei Tanács V. B. testnevelési 
és sportosztályát, valamint az Esztergomi Taní tóképző Főiskola vezetését. Segítséget kértünk és 
kaptunk mindkét helyen. Jelentős elvi és anyagi támogatást kaptunk a megyei sportosztály vezetőjétől, 
Tó th Ferenctől, valamint a főiskola akkori főigazgató-helyettesétől, Kaposi Endrétől . 

Ilyen előzmények után 1986. április 28-án Esztergomban a Taní tóképző Főiskola Testnevelési 
Tanszékén hazánkban megyei vonatkozásban elsőként megalakult a Komárom Megyei Testnevelési és 
Sporttörténeti Szakbizottság. Ezen a közgyűlésen a meghívottak — többségükben a történelem iránt is 
érdeklődő testnevelő tanárok, sportvezetők — egyetértettek a bizottságalakítás szükségességével és 
időszerűségével. A működési szabályzat a szakbizottság elsőrendű feladatává tette a megye testnevelés-
és sporttörténete tudományos igényű feltárását — a benne érvényesülő összefüggésekkel, törvényszerű-
ségekkel, módszerekkel és gyakorlati hatásokkal együtt. A szakbizottság vállalta, hogy segítséget ad az 
érdeklődő tagok számára szakmai és gyűjtőtevékenységük kibontakoztatásában. Szorgalmazta a 
Művelődési Minisztérium, az O T S H , illetve az ÁISH tárcaszintű kutatásaiban való részvételt. A 
szakbizottság önállóan és bizonyos esetekben más szervekkel — a Magyar Történelmi Társulat 
sporttörténeti szakosztályával, a Magyar Olimpiai Akadémiával, a Magyar Pedagógiai Társaság 
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testnevelési szakosztályával, a Veszprémi ^kadémiai Bizottsággal — együttműködve tudományos 
test-kulturális rendezvényeket, konferenciákat, vándorgyűléseket, kiállításokat szervez. Felügyeletét a 
Komárom Megyei Tanács V. B. testnevelési és sportosztálya látja el a testnevelés- és sport tudományos 
tanácsán keresztül. A szakbizottság megalakulása óta két országos és egy megyei konferenciát, valamint 
egy sporttörténeti kiállítást szerveztünk. 1986. május 16-án Esztergomban A testnevelés és sport 
helyzete a felszabadulást követő esztendőkben, 1986. december 2-án ugyancsak Esztergomban A 
tudományos kutatás és a szakdolgozat-készítés problémái címmel szerveztünk konferenciát. 1987. 
május 15—16-án Esztergomban a Magyar Olimpiai Akadémia jelentős támogatásával megrendeztük a 
II. Magyar Olimpiatörténeti Vándorgyűlést, Az olimpiai szellem ápolása és erősítése címmel. A 
vendégek és előadók között ott voltak a testnevelés-, sport- és olimpiatörténet jeles hazai kutatói és 
szakemberei. A meghívottak Budapestről, Egerből, Győrből , Sopronból, Pécsről, Szolnokról, Veszp-
rémből, Debrecenből, Nyíregyházáról érkeztek. Az országos tudományos tanácskozáson jelen volt 
Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke, a Magyar Olimpiai Bizóttság főtitkára, dr. Kutassi 
László egyetemi tanár, a Magyar Történelmi Társaság sporttörténeti szakosztályának elnöke, dr. Simon 
Gyula, a Magyar Pedagógiai Társaság társelnöke. A vándorgyűlés és tudományos tanácskozás célja az 
olimpiai szellem erősítése, újabb magyar olimpiatörténeti kronológiák egységes szempontok szerinti 
feldolgozása volt. 

A szakbizottság az Esztergomi Tanítóképző Főiskola Testnevelési Tanszékével és az Esztergom 
Városi Tanács V. B. művelődési osztályával közösen 1986 nyarán pályázatot írt ki tudományos igényű és 
színvonalú dolgozatok megírására. Pályázni lehetett olyan dolgozatokkal, melyek valamely Komárom 
megyei város, település, intézmény, iskola testnevelés- és sporttörténetét vagy egy sikeresen működő 
sportág fejlődéstörténetét dolgozzák fel. A beérkezett pályamunkákat a Magyar Történelmi Társaság 
sporttörténeti szakosztálya és a Magyar Pedagógiai Társaság testnevelési szakosztálya által felkért 
szakemberek bírálták. A pályázatra beérkezett 14 dolgozat közül a következők kaptak díjat: Hatos 
Gézáné (Tatabánya): A megyei sportirányítás története az ötvenes években, Mészáros Ferenc (Eszter-
gom): Az Esztergomi Katolikus Gimnázium sporttörténete, Nagy Tibor (Tatabánya): A megyei 
kézilabda-szövetség története, Baráti László (Tatabánya): A tatabányai sakkozás története, Motil László 
(Tardosbánya): Tardosbánya sporttörténete, Magyar György (Esztergom): Esztergomiak az olimpiá-
kon. 

A szakbizottság kezdeményezésére a megyei sportosztály 1896 őszén azzal a kéréssel fordult a 
sportegyesületekhez, hogy közös összefogással, Komárom megyeiek az olimpiákon címmel készítsenek 
felmérést és szolgáltassanak adatokat olimpikonjaink életútjáról. E munkát a szakbizottság segítésével 
Peszleg Tibor, a megyei sportosztály oktatási főelőadója fogja össze. Terveink között szerepel a 
testkultúrával kapcsolatos megyei dokumentumok, fényképek, érmek, trófeák, ereklyék, szakkönyvek, 
plakátok stb. összegyűjtése és azok időszakos, majd egy állandó jellegű kiállításon való bemutatása, vagy 
egy kisebb múzeum létrehozása társadalmi összefogással. 

A szakbizottság tagjai vallják: aki egy megye, egy város polgára, ott él, annak a tevékenységi területén 
a megyéje, a városa múltja és története iránt nem csupán tisztelettel kell viseltetnie, hanem áldozatokat is 
kell hoznia. A megye testkultúrájának története folyamat, amely apró mozaikokból áll össze, elődeink 
munkálkodására épül. Tevékenységeik feltárása, szokásaik ápolása, megismertetése, közkinccsé tétele 
fontos feladatunk. Megnyugvással tapasztaljuk, hogy szűkös anyagi világunkban elképzeléseink 
megvalósítására az említett szervezeteken túl a Hazafias Népfront Komárom Megyei Bizottsága, a 
megyei honismereti bizottság és a Közművelődés Háza is felajánlotta segítségét. 

Ugy gondoljuk, hogy tevékenységünkkel hozzájárulhatunk megyénk testnevelésének és sportjának 
neveléstörténeti, sportpolitika-történeti múltjának feltárásához, jobb megértéséhez, jelen és jövőbeli 
feladatai tervezéséhez. Reméljük, hogy a testi nevelés országos fejlődésének történeti rekonstruálásához 
is szolgálhatunk adatokkal és összefüggésekkel. 

Dr. Magyar György 

Szabó Gyulára emlékeztek 
Losoncon 

1987 júniusában emlékeztünk Szabó Gyula festőművész születésének 80. évfordulójára, december 
12-én pedig emléktáblát lepleztek le Losoncon a házon, melyben élt. Nyolcvanéves lenne, ha élne. Sajnos 
már tizenöt éve halott, alkotásaiban azonban itt él közöt tünk. 

1907-ben született Budapesten, de kis megszakításokkal haláláig Losoncon élt. Itt vészelte át a két 
világháború közti viharokat, sorsfordulókat és az utána következő nehéz éveket. Édesapja a Tanácsköz-
társasáp idejében a losonci városi direktórium elnöke. Az ezt követő időszak a család részére 
megpróbáltatásokkal terhes. Kitoloncolják őket, végül visszatérhetnek, de hontalanok. Nehezen élnek, 
nagy a család, heten vannak testvérek. Szabó Gyula édesapja mellett dolgozik, aki szoba- és címfestő. 
Fest és tanul, de 1935-ben idegei összeroppannak, munkáit elégeti. Élete ezen nehéz időszakában 
ismerkedik meg Veneny Lajos tanárral, aki erkölcsileg és anyagilag is támogatja a fiatal művészt. 

78 



(Böszörményi István felvétele) 

1937-ben elősegíti első pozsonyi kiállítását, melyet a Csehszlovákiai Magyar Tudományos , Irodalmi és 
Művészeti Társaság rendez. Ezután kiállít Losoncon is. Ekkor figyel fel munkásságára a kritika. 
Ösztöndí ja t kap, amit utazásra fordít. Többek között Párizsba is eljut. 1939-ben Budapesten, a Szinyei 
Merse Pál Társaság Tavaszi Tárlatán és az Ernst Múzeumban állítják ki képeit. A világháború 
eseményeire érzékenyen reagál. Anyagi körülményei is nehezek, ami arra készteti, hogy fajáték terveket 
készítsen az ipolysági játékgyár számára. A háború megviseli idegeit, de mindig képes újra kezdeni. 1945 
után munkásságának új fejezete kezdődik. 1945—1946-ban készíti első fametszet-sorozatát , az Ecce 
homo- t . Egyre többe t dolgozik, egymás után születnek szebbnél szebb fametszetei: A föld népe. 
Emberek a hegyen, Emberek vigyázzatok, Ecce vita és a többi. Szinte minden nemzetközi és hazai 
grafikai pályázaton részt vesz, ahol számos díjat és elismerést kap. Ezért egy ideig, főként mint grafikust 
tartották számon. Grafikája gondolatvilágát tükrözi, igazságszeretetét es aggódását az emberiségért. 
Figyelmeztet és elgondolkoztat , rengeteg a közlendője számunkra. Megállás nélkül dolgozik haláláig. 
O n t j a a kü lönböző technikával (akvarell, olaj, tempera, olaj-tempera, viasz-tempera) készült képeket, 
melyek tele vannak feszültséggel. 1971-ben a Magyar Nemzet i Galériában rendezett kiállítása életművé-
nek méltó keresztmetszetét adta. Meg akarja másokkal is osztani tapasztalatait, észrevételeit, gondola-
tait. Teszi ezt nemcsak mint festő, hanem mint költő és ember , aki aggódik népe sorsáért. Ezért vállal 
részt a csehszlovákiai magyar szellemi életből is. 

Szabó Gyula olyan jelképe volt a csehszlovákiai magyaroknak, mint Fábry Zoltán, akinek születése 
90. évfordulójára emlékeztünk az elmúlt évben. Ez a két tiszta szellem irányította emberséges 
magatartásra a szlovákiai magyar értelmiséget. Fábry Zoltán tollal a kezében volt a vox humana 
elkötelezettje, Szabó Gyula pedig az ecsettel. 

Feltűnt mindenüt t , ahol igaz ügyet támogathatott . A Csemadok alapító tagja volt. Mikor 1950-ben 
édesapja a helyi szervezet elnöke, ő aktívan bekapcsolódik a munkába. Az első Petőfi-est szervezésében 
segít. De később is jelenlétével, szellemével támogatja a Csemadok munkáját . 1952—1953-ban a Fáklya, 
a Csemadok hetilapja, sok rajzát közli. Plakátot és díszletet tervez rendezvényekhez. Mosolygós arca 
feltűnik majd minden kulturális megmozduláson, előadáson. Láthattuk őt csillogó szemmel az ifjúság 
körében, akik közé mindig szívesen ment beszélgetni a művészetről. A felszabadulás után városában, 
Losoncon először a Csemadok helyi szervezete és ifjúsági klubja rendezett műveiből önálló kiállítást 
1966-ban a városháza nagytermében, ahol mintegy kétszáz metszete volt látható. Az ez alkalomból 
kiadott szerény katalógus a művész gondolatait idézi: „Minden teljesebb értékű művészet, múlttal , 
jelennel, jövendőkkel , valósággal és imaginációkkal terhes. A művészetekben mutatkozik meg a 
legösszetettebben a fájdalmas, a reménykedő, a kutató-kereső Ember." 

Ilyen volt, r eménykedő és kutató. Gondolatai t szerette másokkal megosztani. Kereste az erre való 
alkalmat, ezért nagy szeretettel vett részt a Kármán-kör munkájában is. 
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Szerette az embereket, a munká t és városát, ahová mindig visszatért. Sosem vágyott nagyvárosba. 
Szerinte a nagyváros elvonja a művészt a szemlélődéstől. Egy beszélgetés alkalmávalezt mond ta : „Úgy 
érzem, hogy senki sincs a hazá jához és népéhez jobban hozzáfűzve, mint éppen a művészember ." 
Mocsárból kelve című versében pedig ezt írja: 

Hiába lobogsz. Senki sem lát meg. 
Elönt a Tugár . . . a tested sár lesz, 
Kezedre iszap, hínár köt láncot 
S megfogja benned az isteni lángot. (. . .) 

Életed sorsa, hogy belehaljon 
A szut tyós-rohasztó ingoványba. 
De míg bírsz: lobogj az éjszakába! 

Ö nem veszett el az ingoványban, nem lobogott hiába. Reméljük e lobogástól, művei lobogásától 
mások is lángra gyúltak. Ezért mindig tisztelettel és hálával emlékezünk rá. 

Duray Éva 

Az elmúlt év december 19-én rendezett karácsonyi 

f yermekműsor után január 16-án újabb nagysi-
erű estet rendeztek a Vakok Országos Szövetsé-

gének székházában. Ez alkalommal Mátyusföld-
ről érkezett éneklő csoportokkal , táncegyüttessel 
találkozhattak a baráti kör tagjai. 

A mátyusföldi néprajzi i rodalom meglehetősen 
szegényes. Kósa László és Filep Antal A magyar 
nép tá)i-történeti tagolódása c. munkájukban az 
egykori Pozsony és Komárom megyében Csalló-
köztől északra a Vágig ter jedő sík vidékről szólva 
megjegyzik, hogy paraszti műveltsége felderítet-
len. Erről bizonyosodtak meg a januári műsor 
résztvevői. Meglepte őket a diószegiek magas 
fokú énekkultúrája és citerazenekaruk bravúros 
szólistája, de nem kisebb meiglepetést nyúj tot t a 
jókai táncsoport űjstílusú, polgári elemekkel gaz-
dag párostánca és a férfiak csapásosa. ő k e t a 
somorjai muzsikások kisérték. A nagylétszámú 
királyrévi éneklőcsoport előadásmódja erőteljes 
és friss dialektusú volt. Mindhárom csoport eleven 
kapcsolatban él az egyetemes magyar népdalkul-
túrával, hiszen műsorukban, nemcsak a Mátyus-
föld, hanem Ág Tibor gyűjtéséből válogatott más 
szlovákiai magyar népcsoportok dalkincse is meg-
szólalt a dunántúli és alföld i népdalfeldolgozások 
mellett. (Kovács Gergelyné) 

A Népművészeti 
Baráti Kör 

(Kovács Gergely felvételei) 

Királyrév 

Diószeg 
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A XVIII. kerületi iskolagyűjteményből 

A fővárosi helytörténeti 
gy űj temény ékből 

A volt Beretvás patika a Kispesti Helytörténeti Gyűjteményből 



Ára: 8 Ft 

Német Nemzetiségi Múzeum Tatán (Móser Zoltán felvétele) 
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