
A Komáromi Tudós Társaságról 
Amikor 1784. május 6-án II. József kiadta a német nyelv bevezetését megparancsoló 

rendeletét, Komárom tanácsa még meg is szigorította ezt a magyarellenes intézkedést és a 
németül tanítani nem akaró pedagógusokat szigorú büntetésekkel fenyegette. íróink a 
veszély láttán nyelvünk védelmére siettek; felhívták a fiatal értelmiségiek figyelmét a magyar 
nyelv terjesztésének, ápolásának fontosságára. Egymás után jelentették meg tudományos és 
szépirodalmi műveiket, hogy írásaikkal cáfolják a magyar nyelv fejletlenségéről felsorakozta-
tott vádakat. így egy jelentős szellemi mozgalom bontakozott ki, amelynek kapcsán írói 
csoportosulások jöttek létre Komáromban, Sopronban, Kassán, Pesten. Ezek tagjai nem 
voltak szigorú szabályokkal egymáshoz kötve, mert a politikai körülmények ezt nem is 
engedték, de összetartotta őket a magyar nyelvért és irodalomért folytatott küzdelem. 
Magasztos és áldozatos tevékenységükkel sok fiatalt nyertek meg irodalmunknak. 

Péczeli József komáromi református lelkész e tekintetben is előkelő helyet foglal el a 
magyar felvilágosodás szellemi életében, mert egyik ébresztője és irányítója volt a tehetséges 
fiataloknak. Az ő kezdeményezésére jött létre a Komáromi Tudós Társaság, de az ő 
közreműködésével alakult az első ifjúsági önképzőkör, a Soproni Magyar Társaság is. Kis 
János, amikor meg akarta alapítani ezt az egyesületet, levélben kérte Péczeli segítségét, aki 
nemcsak tanácsokkal szolgált, hanem könyveket is küldött a lelkes soproni fiataloknak. Kis 
János több társával együtt meg is látogatta komáromi barátját: „Fejérvárról Palotán keresztül 
Veszprímbe menénk s onnét visszafelé csavarulván s néhány bakonyi helységeket megjárván 
Komáromba sieténk, hol új örömöket reménylettünk találni. Reményünk a legnagyobb 
mértékben teljesíttetett Péczeli József által, ki minden tekintetben a legbuzgóbb magyar írók 
közé tartozott. Forróbban, mint ő, alig szerette valaki a magyar literatúrát. S minthogy a 
leggyengébb igyekezetet is, amely ennek javára célozott, igen kedvelte, s atyai indulattal 
ápolta s már hozzá írott leveleinkből ehhez vonzó hajlandóságunkat esmérte; azért hazafiúi 
kötelességének tartotta bennünket mennél hathatósabban serkenteni, s hasznos intéseket 
adni. Intéseit a legszeretetreméltóbb nyájassággal is fűszerezte, s derék feleségével együtt úgy 
bántak velünk, mintha házi cselédjeik közé tartoznánk." 

A társaság nemcsak Komárom hírnevét növelte, hanem irodalmi központtá tette városunkat. 
Tagjai száma megközelítette a negyvenet, de rajtuk kívül még voltak olyanok is, akik csak 
munkájukkal támogatták a társaság lapját, a Mindenes Gyűjteményt. A tagok önállóan 
dolgoztak, hetente kétszer jöttek össze a feladatok megbeszélésére. A pontos névsort még nem 
sikerült összeállítani, így csak azokat sorolom fel, akik biztosan részt vettek a társaság 
munkájában és a Mindenes Gyűjtemény szerkesztésében. 

Elsőként Mindszenthy Sámuelt említem, aki lelkésztársa volt Péczeli Józsefnek és levelezést 
folytatott a felvilágosodás korának jelentős íróival, többek között Gvadányival is. Lefordította 
és három kötetben kiadta Brougtonnak különböző vallások szokásairól, szertartásairól szóló 
összeállítását. Legfőbb műve a nyolckötetes magyar nyelvű egyetemes történeti lexikon: 
Ladvocat apátúrnak históriai dictionariuma. Mind a két munkáját városunkban adta ki. 

A komáromi születésű Illei János iskoladrámákat írt, melyek közül legismertebb a Tornyos 
Péter. 

Perlaki Dávid mint prédikátor működött és részt vett a Mindenes Gyűjtemény szerkesztésé-
ben is. Nevezetesebb pedagógiai művei: A kisdedek első tanulságuk, A gyermekeknek jó 
nevelésükről való oktatás. 

Döme Károly baráti és irodalmi kapcsolatot tartott fenn Kazinczy Ferenccel és Baróti Szabó 
Dáviddal. Kazinczyhoz írt levelei megjelentek a Nyelvújító Levelezésben. 

Jelentős helyet foglalt el a társaság tagjai között Szekér Joákim, akit több ízben a Szentszék 
iránti tiszteletlenséggel vádoltak. 1794-ben kilépett a ferencesektől; tábori lelkész lett, és részt 
vett a marengói ütközetben, amelyről Marengói Tsata és azt megelőző környülállások címmel 
könyvet is írt. Híres kalandregényében, a Magyar Robinson vagyis Újvári és Miskei Magyar 
Vitézeknek viszontagságaiban egy komáromi születésű kapitánynak és káplárjának kalandos 
életét, Ázsiában és Afrikában szerzett élményeit beszéli el. 

Matovics József elsősorban értekezéseket írt. Komáromban következő művei jelentek meg: 
Mindenkori emlékezetünkben tartandó fövényei folyó poróra, Tizenkét levelű rózsa, Kelle-
metesen zengő lelki hárfa. 

Csokonai és Kazinczy barátja volt Nafgy Sámuel orvos, aki lefordította Caupe Psychológiá-
ját. Eredeti munkája: Az oltalmazó himlőről. 
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Zay Sámuel orvos írta a Magyar Mineralogia, avagy az ásványokról való tudományt. 
Ha a XVIII. század utolsó évtizedében megjelent lapokat böngészgetjük, akkor gyakran 

találkozunk nemcsak a Komáromi Tudós Társaság tevékenységével, hanem a felsorolt 
komáromi írók nevével is. Egykori feljegyzések bizonyítják, hogy a komáromi nyomda száz 
év alatt nem nyomtatott annyi könyvet, mint a társaság ötéves fennállása idején. Ekkor 
évenként 15-20 munka jelent meg, pedig a komáromi írók máshol is adtak ki műveket. 

A Komáromi Tudós Társaság volt az első, mely a magyar irodalom előmozdítására 
nemcsak szellemileg, de anyagilag is hatni próbált. Hádi és más nevezetes történetek című lap 
1789. december 4-i számában a következőket írja: „Támadtak ezen századnak végére siető 
részében kedves Hazánkban oly férfiak, kik haldoklott nyelvünknek újj életre való 
hozásában vagy külön-külön, vagy összve-vetett vállakkal is munkálódnak... Már magasz-
taltuk más ízben a Komáromi Társaságot. A mit felőle mondottunk, az érdem megesmerése 
s az azt másokkal is megismertetni kívánó igyekezetünk mondatta velünk. Tagjainak 
hazafiságokról nem is szolunk most, hanem szóilyon közelebb az az áldozat, amelyet 
nyújtottak e haza oltárára. Értjük azon húsz arany jutalom pénzt, melyet ajánlanak annak, a 
ki egy szép Magyar szomorú játékot fog kidolgozni." 

A komáromi írók abban az időben emelték fel hangjukat a magyar nyelvért és irodalomért, 
amikor erre a legnagyobb szükség volt, amikor még remény és lehetőség volt arra, hogy 
áldozatos tevékenységük meghozza gyümölcsét. 

Péczeli munkássága is ebben az időben érte el csúcspontját, hiszen 1790-92-ben két tucat 
kötetet és füzetet adott ki. Viszont azt is el kell mondanunk, hogy ezekben a stílusra és 
fordításra már kevesebb gondot fordított. 

Vajon mivé fejlődhetett volna a Komáromi Tudós Társaság, ha Péczeli vezetheti tovább? 
De ő 1792-ben meghalt és ezt követően végleg felbomlott a társaság is. Még barátai 
munkakedvét is magával vitte a komáromi temetőbe, mert 1793-ban három, 1794-ben pedig 
már csak egy irodalmi munka jelent meg városunkban. 

A XVIII. század utolsó évtizedének komáromi írói minden tudásukat a magyar nyelvért és 
irodalomért folyó harc szolgálatába állították, ezért nemcsak korukban, hanem a jelenben is 
elismerést érdemelnek. 

Gáspár Tibor 

A földből élők céhe volt... 
A gyulai Első Magyar Földész Társulatról 

Az egykori céhek és a katolikus jámbor társulatok középkorig visszanyúló hagyományai 
éltek csaknem egy évszázadig a gyulai magyar földészek kis közösségében, a korabeli társas 
élet szolid formái mellett. Gyula az 1566-1695 közti török uralom után a kuruc háborúk 
szenvedéseit élte át, s időlegesen csaknem elnéptelenedett. 1715-ben 20, az egykori Jász-Kun 
Kerület északi részéről származó katolikus család telepedett le a városban, újra megvetvén 
ezzel a középkorban már messze földön ismert, majd a török alatt elpusztult katolikus 
templom és plébánia alapjait. 1724-ben a város és csaknem az egész Békés megyére kiterjedő 
gyulai uradalom birtokosa, Harruckern János György német telepeseket hívott be a városba, 
akiket külön városrészben telepített le. A XVIII. sz. első felére alakult ki az etnikailag, 
vallásilag is jellemző tagoltságot mutató földesúri város. Magyarok, németek, románok 
laktak már ekkor itt, a magyarok a római katolikus és a református vallást követték, a 
németek teljes egészében katolikus vallásúak voltak, számtalan régi szokást magukkal hozva 
ősi lakóhelyükről. A románság a görögkeleti vallást vallotta magáénak. 

A vallásilag és etnikailag egyaránt tagolt városi közösség társadalmi szerkezete elütött a 
megye többi településétől. Gyula 1732-től uradalmi központ, megye- és járásszékhely, 
fontos vásárhely. Emiatt a város társadalmában egészen 1950-ig jelentős szerepet játszottak a 
közigazgatás, a bíráskodás tisztviselői, az ő igényeiket is kiszolgálni képes iparos- és 
kereskedőréteg, valamint az őket ellátó jobbágyi, majd paraszti rétegA. Részletes elemzéssel 
még adós a történeti kutatás e témában, de e helyütt nem is lenne feladatunk bővebben 
érinteni a kérdést. Biztos azonban, hogy a polgárság tradíciói komoly hatást gyakoroltak a 
paraszti népességre is, amint ez történetükből kitetszik. 
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