
Célja az lehetett, hogy hadseregét az alkotmányosság hívének megtartva elhatárolja 
magát minden olyan nézettől, amely ezzel szemben áll, illetve a hasonló nézeteket 
valló békepárt számára felkínálja a hadsereg támogatását. 

Ez a politikai program azonban ugyanúgy nélkülözte a realitást, ahogyan hiába-
való volt a békepárt engedményekre hajló javaslata is — az ausztriai-ház ugyanis 
ebben az időben az alkotmányosság semmilyen formájáról nem akart hallani, és 
csakis a feltétel nélküli megadásról volt hajlandó tárgyalni. 

Görgey hadászati sikerekkel próbálta meg tárgyalóasztalhoz kényszeríteni az oszt-
rákokat, de sem a felvidéki, sem az úgynevezett tavaszi hadjárat nem hozta meg a 
remélt kompromisszumos megoldást. 

Oláh András 

Tragor Ignác, 
a váci 
múzeumalapító 

Vác a XDC század végén a megye legiparosodottabb települése, fontos egyházi 
központja volt. A századfordulón a közel 17 ezres lakosság 39 %-a ipari és kereske-
delmi tevékenységet folytatott. A századvégre jellemző közéleti aktivitás, a polgári 
kezdeményezések szerepe városunkban is jelentős hatással volt a helyi intézmények 
működésére. Egy városi múzeum igénye már az 1880-as években felmerült, e köz-
gyűjtemény létrehozása céljából rendezett 1891-ben kiállítást a még nem szorosan 
egyleti keretek között működő Váci múzeumi és régészeti bizottság. A múzeum ügyét 
igazán nagy lendülettel az 1895-ben szerveződő Múzeum Egyesület karolta fel. Ennek 
életrehívásában és munkájában el nem évülő érdemeket szerzett Tragor Ignác, a 
centenáriumához közeledő váci múzeum névadója. 

Tragor Ignác egy jelentős váci kereskedő-bankár családban született 1869. június 4-
én. Édesapja feleségül vette bátyja özvegyét, Meiszner Herminát - öt gyermekkel - , 
az új házasságban az apa nevét viselő Ignác volt a legidősebb utód. Összesen kilen-
cen nevelkedtek, hat fiú és három lány. A gyermek Ignác Vácon végezte az elemi 
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iskolát, itt járt a híres piarista gimnáziumba is. Iskoláiban életre szóló barátságokat 
kötött, későbbi munkásságában is segítségére voltak e kapcsolatai. Érettségi után 
Budapesten jogi tanulmányokat folytatott. A diploma megszerzése után Kolozsvárra 
és Csíkszeredára került gyakornoknak. Munkáiból tudjuk, hogy már ebben az idő-
szakban feljegyzett mindent, ami szeretett szülővárosával kapcsolatban tudomására 
jutott (pl. Vác említése kolozsvári kocsisok káromkodásaiban). Dr. Tragor Ignác 
segédjegyzőként került vissza Vácra, egy ideig közjegyzői hivatalra pályázott, majd 
családi késztetésre átvette a helyi takarékpénztár vezetését. E pénzintézetben dolgo-
zott hivatalosan, de egyre inkább hatalmába kerítette a kutatói szenvedély. A város 
történelmével kapcsolatos minden adat érdekelte, ezeket gyűjtötte, rendszerezte. 
Idővel a helytörténeti források végtelen sorát tárta fel, s mivel az eredetiek nagyrészt 
azóta megsemmisültek, így Tragor munkái is forrásokká váltak. 

Az 1896-ban megalakuló Váci Múzeum Egyesületnek Dr. Tragor Ignác a titkára 
volt. Élete, munkássága az Egyesület alapításától kezdve összeforrt a váci múzeum 
ügyével. A városi közéletben és az Egyesület hosszú, eredményes működése során 
sok vihart is elcsendesített. 1906-tól lett hivatalosan is elnöke az Egyesületnek, de 
ekkorra már régen ő volt a mindenes, a fő mozgatóerő. Széleskörű ismeretsége a 
szervezésben sokat jelentett, sikeres népszerűsítő tevékenységet fejtett ki az iparos-
kereskedő réteg és az értelmiség körében. Jelentős pénzbeli támogatással, értékes 
darabokkal gyarapították a váci polgárok a múzeum gyűjteményét. Az első két évti-
zedben bérelt épületekben működött a múzeum, ennek ellenére több nagysikerű 
kiállítás fotóit, dokumentumait, nyomtatott lajstromait ismerjük ebből az időszakból. 
Tragor már 1898-ban felvette a kapcsolatot a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Felügyelőségével, ennek eredményeként komoly szakmai irányítással és felügyelettel 
folyt a gyűjtőmunka. Ásatásokat szerveztek, tárgyegyütteseket vásároltak, jó érzékkel 
gyűjtötték a kor dokumentumait, újságokat, aprónyomtatványokat. A költségek 
előteremtéséhez műkedvelő előadásokat tartottak, gyűjtést szerveztek, államsegélyt 
igényeltek. Rendszeressé vált a tudományos előadások szervezése is. Az egyleti 
munka igen népszerű volt, a városnak alig lehetett olyan családja, amely valamilyen 
szállal ne kötődött volna a Múzeum Egyesülethez. 

A múzeum 1919-ben jutott adományozás útján a jelenlegi épületéhez. A házat rö-
vid idővel később pereskedéssel kellett megtartani. Tragor jogi végzettsége e harcban 
volt nagy hasznára az intézménynek. 

A könykiadás külön fejezetet érdemel Tragor Ignác és a VME tevékenységében. Az 
értékes helytörténeti kiadványokból, az általa indított Váci Könyvek sorozatból és 
más füzetekből összesen 78 darab jelent meg az Egyesület 1948-as feloszlatásáig. 
Ezek nagy hányadát - 35 munkát - Tragor írt, 4-nek társszerzője, 3-nak szerkesztője 
volt. (A Váci Könyvek könyvsorozatot az 1980-ban újjáalakult Váci Múzeum Egyesü-
let és a Múzeum újraindította, az új sorozat 7. kötete napjainkban jelent meg. Az új 
sorozat első kötetében Dr. Asztalos István dolgozza fel a Pest megyében 1875-1949 
között működő régészeti-, történelmi- és múzeumi egyesületek történetét. E tanul-
mány jelentős fejezetet szentel a Váci Múzeum Egyesületnek. A kötet másik tanulmá-
nyában Ráduly Emil és Mátyus Ottilia a VME kiadványainak bibliográfiáját adja.) 

1932-ben az Egyesület egyik alapító tagja Tragorral kapcsolatban az alábbiakat 
mondta: „Neki köszönhető, hogy az egyesület országos hírű és példaként emlegetik. 
Minden váci tudja, hogy ő nélküle Vácnak nincsen múzeuma, ő annak a lelke." 1936-
ban javaslat született arról, hogy a városi múzeumot Tragorról nevezzék el. Tragor 
maga az alapszabályra hivatkozva az Egyesület közgyűlésével e javaslatot leszavaz-
tatta. 1941. február 10-én bekövetkezett halála után már aktuális lett volna a múzeum 
elnevezése, sajnos a Váci Múzeum Egyesület akkori vezetői ezt elmulasztották, 
később a közfelfogás és a kor divatja alapján minden különösebb indok nélkül a Vak 
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Bottyán nevet kapta az intézmény. Tragor utóda rövid időre Bán Márton piarista tanár 
lett, őt a negyvenes évek végén eltávolították az intézményből. Néhány nagyon 
zaklatott, sok pusztítást hozó esztendő után a hatvanas években leltározták újra az 
anyagot. A tájmúzeum rangot viselő intézmény gyűjtőköre mára a régészeti, helytör-
téneti, néprajzi és művészettörténeti szakágakra terjed ki. 

Vácott 1942 nyarán közadakozásból szobrot állíttattak Tragornak, a városban utcát 
neveztek el róla. A háborút követően viszont özvegye és egyetlen leánya a megaláz-
tatások sorozatát kellett hogy elviselje. A családi házból is kiköltöztették az asszo-
nyokat, értékeiket felélték, a maradék a lakhelyükül szolgáló vizes szoba-konyhában 
pusztult el. Tragor kéziratos hagyatéka szétszóródott, az államosítást követően a 
múzeumból is rossz kezekbe került iratainak, gyűjtéseinek egy része. 

Múzeumunk a már a nyolcvanas évek elején megindult próbálkozások nyomán 
1990. májusától viselheti alapítója nevét. Ezzel is próbálunk emléket állítani egy 
embernek, olyan embernek, aki képes volt maga körül megváltoztatni a világ egy 
részét. 

Zomborka Márta 

A Bonyhádi Székely Szövetség 1994 nyarán faragott emlékfákat állít az 
1941-ben elhagyott öt bukovinai székely falu temetőjében. Az emlékfák szente-
lésére zarándoklatokat szervez. 

Az emlékfák felszentelésére az egykori templombúcsúk napján kerül sor, a 
római katolikus egyházi szertartás keretében. Andrásfalván június 26-án, Istense-
gítsen és Fogadjistenben július 3-án, Hadikfalván augusztus 14-én, Józseffalván 
augusztus 20-án lesz a szentelés. Legyen jel, ami emlékezteti a hazalátogatókat, 
hogy valamikor itt volt a székelyek temetője. Legyen hely, ahová letehetik a 
megemlékezés virágait, ahol térdet hajtva, égő gyertya mellett imádkozhatnak 
halottaik lelkiüdvéért. 

A Székely Szövetség felhívással fordul az egykori bukovinai székelyekhez és a 
velük együttérző honfitársaikhoz, hogy pénzadományaikkal járuljanak hozzá az 
emlékfák elkészítésének és felálításának költségeihez. Adományaikat a Székely 
Szövetség Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. bonyhádi fiókjá-
nál vezetett 841-001003-8 sz. OTP csekkszámlára szíveskedjenek átutalni. Az 
átutalásra kérjük, írják rá: „Emlék/a". 

Fábián Gergely 
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