
Fontos az is, hogy a megyénkben a millennium évében elindítottuk az „Eltűnt települések" akciót, 
aminek keretében eddig 10 eltűnt község helyét jelöltük meg különféle módon, emlékjellel, emlékfával, 
ismeretterjesztési céllal készült táblával vagy másként, és két alkalommal tudtunk olyan emberekkel ta-
lálkozni, akik hajdanában ennek az eltűnt településnek vagy majorságnak a lakói voltak. Faggattuk őket 
és elmondták, hogy a településen évtizedekkel ezelőtt milyen szokások éltek. Honismereti egyesüle-
tünk részt vesz a másfél évtizeddel ezelőtt elindult, a magyar-szlovén határ menti térségben megvaló-
suló ifjúsági levéltári kutatótáborok szervezésében. Ez a muravidéki magyarságot fogja össze, és min-
den évben váltakozó helyszínnel, különféle falvakban végeztek gyűjtő- és feldolgozó munkát. Jövőre 
azoknak a fiataloknak a konferenciáját szeretnénk megrendezni, akik részt vettek ebben a gyűjtőmun-
kában, és nem egy fiatalt éppen ezen táborok érdekessége indított el a néprajzos vagy történészi pályán. 

Zsámboki Árpád 

A Kultsár István Alapítvány 
helytörténeti ösztöndíjai 

Egy olyan alapítványról szólok, amely műhelyként működik ebben a megyében, és sok mindent 
próbál szerény eszközeivel tenni a honismeret érdekében. Elsősorban azon dolgozunk, hogy támo-
gassuk a helytörténeti kutatásokat, nyomdafestékhez juttassuk azokat a tanulmányokat, amelyek értő 
kezekben tananyaggá válhatnak. 

Névadónk Kultsár István. Egyaránt kötődik Komárom és Esztergom vármegyéhez - szülővárosá-
ban, Komáromban volt diák, Esztergomban volt gimnáziumi tanár - és persze az egész országhoz. 

Alapítványunkat 1991-ben hozta létre a megyei önkormányzat. Honlapunkon megtalálható az 
Alapítvány és a Balassa Bálint Társaság teljes anyaga, benne az a bibliográfia is, amelyből megismer-
hető a kuratórium és a Balassa Társaság tagjainak munkássága, ösztöndíjasaink névsora, kiadványaink 
és pályázataink egésze. 

2003-ban négy ösztöndíjasunk volt. Közülük most dr. Bodri Ferenc Lukács érsek és kora című köte-
tének a megírásához nyújtott támogatásunkat említem. 2004-ben ugyancsak négy ösztöndíjasunk volt. 
Akkor a holokauszt évfordulóra készültünk ezért kiemelten támogattuk Lugosi Máriát tatai holokauszt 
emlékmű megalkotásában. 

Hosszú idő után, 2009-ben írtunk ki újból ösztöndíj-pályázatot. Ekkortól a budapesti plébániák 
történetét feldolgozó kutatásokat támogatjuk kiemelten. Ennek eredményeként 2009-ig összesen 41 
plébániatemplom és a hozzájuk tartozó kápolna, templomigazgatóság történetének feltárása valósult 
meg. Valamennyi ösztöndíjasunk neve olvasható a honlapunkon. 

Tevékenységünk másik fo területe a különböző kiadványok megjelenésének támogatása Alapelve-
ink a következők: helytörténeti-honismereti kutatást segítő művek, bibliográfiák, XVIII-XIX. század, 
vármegye- és településleírások, egyesületek, intézmények, felekezetek kulturális életét feldolgozó 
kiadványok, települések gazdálkodásával, mindennapi életével kapcsolatos tanulmányok, önálló 
kötetek. 

2000-ben többek között a Balassa Bálint Társaság által kiadott Esztergom évlapjai 2000. kapott 
támogatást. Ebben kapott helyet az 1926-2000 év közötti köteteinek repertóriuma, és Fakász Tibor: 
Esztergom 1956-os históriája című tanulmánya. 2001-ben a Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok 
Közleményei 8. kötetének megjelenéséhez járultunk hozzá. Ebben a kötetben látott napvilágot 
Tisovszky Zsuzsa: Jeles népszokások Piliscséven című tanulmánya. Egy másik támogatott mű Turi 
Róbert: Komárom-Esztergom megye néprajzi bibliográfiája volt. Az esztergomi Balassa Bálint 
Társaság lefordíttatta és az Esztergom Évlapjai 1988-as kötetében megjelentette Helischer József 
1844-ben latin nyelven írt „Esztergom vármegye leírása" című munkáját. Az Alapítvány e kezde-
ményezés folytatásaként 1992-ben kiadta Fényes Elek: Komárom vármegye leírása (Pest 1848.) facsi-
mile változatát. Lefordíttattuk és 2001-ben megjelentettük Bél Mátyás: Esztergom vármegye leírása 
kötetét. 

2002-ben támogatásunkkal jelent meg a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak 
Közleményei 9, valamint a Központok és falvak a honfoglalás-, és kora Árpád-kori Magyarországon. 
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2003-2006-ban a Limes folyóirat, 2007-ben pedig Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára kapott 
támogatást. 2008-ban kezdtük el előkészíteni egy lengyel katonatiszt 1939 -40-es naplójának kiadását. 
Megjelenése 2010-ben várható. Végezetül, szólnunk kell, a konferenciánknak helyet adó Régi-
szemináriumnak, 1956-ban a Magyar Néphadsereg esztergomi hadosztály-parancsnokságának, a mai 
Szent Adalbert Központnak Esztergom 1956-os történetében játszott szerepéről. Az 1956-os sortűz esz-
tergomi áldozataira emlékezve idézzük fel Fakász Tibornak, az Esztergom évlapjai 2000-es kötetében 
megjelent: Mecséri ezredes 1956-os esztergomi tevékenysége című tanulmányból a következőket: 

az épület emeleti ablakaiban golyószórókkal, géppisztolyokkal az előző nap beszállásolt ... 15-20 
fős tatabányai AVO-s különítmény, valamint... odavezényelt tisztek, katonák álltak harci készenlétben. 
Déli 12 órakor a város főteréről 3 esztergomi és környékbeli, fegyvertelen tüntetőkkel zsúfolt autóbusz 
érkezett a sötét kapuhoz. Céljuk az volt, hogy az esztergomi hadosztályt megnyerjék a forradalom 
ügyének, a katonaság álljon a nép. a forradalom mellé. A buszon lévők lelkes biztatására az első busz 
óvatosan áthajtott a sötét kapu alagútján s a túloldalon megállt. A hadosztályparancsnokság ablakából 
pergőtüzet zúdítottak az autóbuszra, s tőle jobbra az épület előtt álló harckocsi parancsnoka Juhász 
József százados tankágyúval szétlőtte a busz hátulját. A buszból kiugró menekülők után is záporoztak a 
lövések. A vérengzés után Kiss Sándor őrnagy a halottakat behordatta a Parancsnokság udvarán lévő 
virágágyásra. Ok azok, akik életüket vesztették ennek a sortűznek a következtében". Őrizzük meg 
emléküket! 

Bárdos István 
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