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Komárom vármegye közgyűlésének 
jegyzőkönyvei - Nyitrán 

2002. február 11. és 15. között a tatabányai Városi Levéltár munkatársai, helytörténész ku-
tatók a szlovákiai Nyitrai Területi Állami Levéltárban jártak. Ebben a levéltárban őrzik ugyan-
is a Trianon előtti korszakban keletkezett, Komárom vármegye történetére vonatkozó irat-
anyagokat, amelyek gazdag forrásai megyénk és szűkebb pátriánk, Tatabánya elődközségei-
nek múltjára vonatkozóan. A szlovákiai levéltárat nem először keresték fel a magyarországi 
kutatók, hiszen mintegy tíz esztendeje évenkénti rendszerességgel kutatják a Komárom-Esz-
tergom Megyei Levéltár, valamint a Tatabányai Városi Levéltár munkatársai a nyitrai levéltár-
ban található helytörténeti vonatkozású gyűjteményeket. Az elmúlt évek során feldolgozásra 
kerültek a különböző megyei és járási hatóságok, hivatalok történeti vonatkozású dokumen-
tumai, amelyek közül a legérdekesebbeket lemásolva hazahoztuk, segítendő az itthoni hely-
történész-kutatók munkáját . Számos érdekes dokumentum mellett betekinthetünk a Komá-
rom vármegye közgyűlésének jegyzőkönyveibe is, amelyek igen érdekes, napjaink művelő-
dési életére vonatkozó, azokhoz kapcsolódó információkkal szolgáltak. 

Az 1836-os esztendő március l-jén Nemes Komárom Vármegyének székhelyén, a Szabad 
Királyi Komárom Városában megtartott közgyűlésen a nemes küldöttek, a „Karok és Rendek" 
képviselői igen figyelemreméltó témákat tárgyaltak. 

A megyei országgyűlési követ urak (ma képviselőknek tiszteljük őket) tájékoztatták a me-
gyei közgyűlést a Pozsonyban megtartott országgyűlésen tárgyalt témákról, kérvén a megyei 
közgyűlést, vitassa meg az ott elhangzott javaslatokat és az azokban hozott országgyűlési ha-
tározatokat támogatásával erősítse meg. 

Elsőként a követ urak a Nemzet Múzeuma gyarapításával kapcsolatos javaslatokról szóltak. 
AJankovits-család a nemzet közgyűjteménye számára egy nagy értékű történelmi vonatkozá-
sú hagyaték megvásárlását ajánlották fel, 125 ezer pengő forint értékben. Továbbá „jelentik a 
Követ Urak, hogy a Museum roskadó állapotjában lévő'épület je helyett olyatén új épületnek felállítása 
javasoltatik, amelyben egyszersmind a Magyar Tudós Társaság számára szükséges alkalmatosságok is 
készíttessenek, amelyekre négy vagy ötszáz pengő forintok kívántatnak". Javasolták továbbá a követ 
urak, hogy a Ráday nemzetség 53 618 pengő forintra becsült nevezetes gyűjteménye megvá-
sárlását, valamint a Pesti Színháznak a felépítését is támogassa a közgyűlés, 400 000 pengő fo-
rint megajánlásával. 

Kérték a követ urak, hogy a megyei közgyűlés segítse a Pest városában felépítendő Ország 
Háza támogatását is. A felvetett javaslatok elhangozván, a közgyűlés a felvetettekre az alábbi 
határozatot hozta: 

„ A TRR. (Tekintetes Rendek) a nemzet Köz Intézetei fényének növelésére szükséges áldo-
zatok alól magokat kivonni nem kívánván, jóvá hagyták követ uraknak szavazatjokat, amely 
által Jankovits Miklós Úr gyűjteményének megvételéhez szükséges 125 ezer pengő forintokat 
megajánlották, és a Ráday nemzetség Könyvtára megvételének elhatározásában ezen megye 
képében részt vettek, egyébiránt a Nemzet méltóságával megegyezőnek tartják, hogy a 
Múseumnak roskadó állapotban lévő épületje helyett egy céljának megfelelő, a Magyar Tudós 
Társaság alkalmaztatására is szolgáló új épület építessen, más részről pedig azon óhajtásunk-
nak elérésére, hogy a jövendőben az Ország Gyűlése az országnak középpontján, Pesten tar-
tasson, szükségesnek vélik, hogy Pesten az év végére szükséges épület, az Ország Ház illő 
alakban felépíttessen, és mind a két célra szükséges summáknak ezen megye részéről leendő 
megajánlásával Követ Urakat megbízni méltóztattak." 
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Ezek után pontonkénti tanácskozással foglaltak állást a következő, az országgyűlésen el-
hangzott javaslatokkal: - A „Ludovicea Akadémia " - (Ludovika nevet viselő katonai intézet) lé-
tesítéséhez szükséges 300 ezer pengő forintok megajánlásában megegyeznek, de csak abban 
az esetben, ha ott a tanítás magyar nyelven történik. Egyetértettek a megyei rendek továbbá 
az ország költségén Pesten építendő Nemzeti Színház ügyével is. 

A régi Nemzeti Színház a Kerepesi (ma Rákóczi) úton 1837. augusztus 22-én nyílt meg. Az 
épület a Grassalkovich herceg által e célra ajándékozott telken készült el, amelyet városrende-
zési okokból 1913-ban lebontottak. 

Az első magyar országház épülete a kiegyezést megelőzően 1866-ban készült el, és itt mű-
ködött a magyar törvényhozás egészen 1896-ig, az új Duna-parti ház elkészültéig. A mai 
Bródy Sándor utcában lévő épület az Olasz Intézetnek ad otthon. 

A Nemzeti Múzeum felépítése József nádor kezdeményezéséhez kapcsolódik, aki az 1807. 
évi országgyűlésen javasolta, hogy a gróf Széchényi Ferenc által 1802-ben az országnak aján-
dékozott felbecsülhetetlen értékű könyvekből, kéziratokból, metszetekből, térképekből, ér-
mekből álló magángyűjteményét általános múzeummá bővítsék ki. A javaslat évtizedek múl-
tán közakaratból valósággá érett. A Magyar Nemzeti Múzeum mostani épülete a gróf Batthyány 
Antal hercegprímás által adományozott telken 1837-1847 között valósult meg. 

A két évszázaddal ezelőtti gondolat megszületését a magyar közgyűjtemények - múzeu-
mok, könyvtárak, levéltárak - alapítása kezdeteiként ünnepeljük. Az ország múltjának felbe-
csülhetetlenül értékes és gazdag tárházait, nemzeti tudatunk műveltségünk forrásait ünne-
peljük ez évben. Az évforduló tiszteletére a Honismereti Szövetség művelődéstörténeti vetél-
kedőt szervezett, amelyen 38 megyei - köztük 13 tatabányai - középiskolás csapat vesz rész, 
országos - Kárpát-medencei - döntőjére 2002. október 28-án kerül sor a Magyar Nemzeti Mú-
zeum épületében. 

Dr. Ravasz Éva 

HÍREK HÍREK 

Száz éve, 1902. augusztus 31-én szentelték fel az ózdi 
evangélikus templomot, amelyet Szvoboda Gyula építész 
tervezett és épített. A templom szecessziós stílusban épült 
némi gótikus utánzattal. A bejárati homlokzat északi oldala 
mellett épült meg a tornya, mely asszimetrikussá teszi az 
épületet. Eredetileg két tornyot terveztek, de a másik oldalon 
a torony építése pénz hiányában elmaradt. Tetőzetét pala fe-
di. Feltűnő a homlokzat igen arányos, gondosan tagolt be-
osztása. Az ék alakú oromfallal kilép a homlokzat síkjából s 
előugrik a kapuzat csúcsíves kapukiképzése. Szépek a neo-
gótikában ritkán előforduló ablakformák. A keresztelőkút, a 
szószék, az énektábla fából faragott művészi munka. Oltár-
képe Böhm Rita festőművész alkotása, Krisztus az olajfák 
hegyén. A templom orgonája az 1930-as években készült el 
Sulyok Imre tervei alapján. A berendezés két manuálos, 11 
regiszteres Bach-rendszerű hangverseny orgona. 

Ózd egykori földesura, a Sturman-család is evangélikus 
volt. Amikor földjéből húsz katasztrális holdat eladott a gyár 
alapításához, kikötötte, hogy ha Ózdon létrejön az evangéli-
kus gyülekezet adjanak számukra területet templomépítés-
hez. Az evangélikus egyházközség 1899-ben jött létre. Kez-
detben egy gyári iskolai tanító, mint lévita (lelkészi szolgála-
tot is végző tanító), tartotta az istentiszteleteket. Első lelké-
sze Thuróczi Pál volt. 

Amikor 1881-ben megalakult a Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű Rt. sok evangélikus vallású szlovák is jött ide. Rájuk 
való tekintettel húsvét másodnapján az istentisztelet egy ré-
szét kezdettől fogva szlovákul tartották. 

Kerékgyártó Mihály 
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