„Itteni nép vagyunk, itt összeverõdött fajtákból keveredtünk nemzetté. … Nemcsak
ez a föld õrzi életünk és történelmünk emlékeit, mi is elválhatatlanul hordjuk magunkban legkisebb gyermekségünktõl kezdve ennek a földnek ezerféle emlékeit.
Mi magunk vagyunk ez az emlék. A magyar hagyományosan és köztudat szerint is
a szabadság népe. A magyar szabadság, a szemlélõdõ szabad lélek, mely úrnak
tudja magát a maga házában, életében, s okosan fölénnyel, elvakultság nélkül tekint
a világba. Ez a fajta szabadság teheti a magyart alkotóvá, azaz boldoggá.”
Babits Mihály
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Ólomöntés
A vénülõ karácsonyfán valaki sorra meggyújtotta a gyertyacsonkokat. Közeledett
az éjfél. Fehér fején fekete csipkefõkötõvel ott ült nagymama a kandalló melletti karosszékben, térdén a bolyhos takaró, lába alatt a zsámoly, s nagy bükkfahasábok halkan
pattogtak a tûzben. A dédunokákat rendre ágyba tették, s már csak mi voltunk a
nagymama körül, az unokák. Tizenhatan.
– Kezdhetitek az ólomöntést – adta ki nagymama a parancsot. – Hadd lássuk hát,
kinek mit hoz az új esztendõ!
Valaki kivitte a szobából a petróleumlámpát, és csak a karácsonyfa világított, meg a
tûz. A bútorok mögött megnõttek az árnyékok, babonás, furcsa várakozás feszült a
levegõben, s a fejek összehajoltak a vizesvödör felett.
Sorra mindenki kezébe vette a hosszú nyelû olvasztókanalat, beletett egy darab
törött ólmot, s a láng fölé tartotta, míg a kanál lassan megtelt folyékony ezüsttel. Akkor
egy gyors mozdulattal beleöntötte a megolvadt ólmot a nagymama lábainál lévõ,
vízzel telt vödörbe, s a forró érc sisteregve merült alá benne, csipkézett szélû, fantasztikus alakzattá fagyva. Ebbõl olvasta ki a nagymama a jövendõt.
Júliának, aki a legfiatalabb volt közöttünk – tizennyolc éves és menyasszony –,
reszketett a keze, s az ólom szétfröccsent a vízben, darabokra szakadt, s olyan volt, mint
egy tépett ezüstruha. Sokáig nézte Júlia, s az arca sápadt volt.
– Ronggyá szakadt menyasszonyi ruha … – suttogta végül is, és félelem reszketett
szemeiben.
Csönd volt a szobában, senki se mert szólni. Csak egy tövig égett gyertya sercegett
a karácsonyfa tetején, s a falióra mély, tompa kongással számolta a másodperceket.
Aztán nagymama a vödör fölé hajlott, belenézett, s szelíd mosollyal mondta:
– Attól függ, hogyan nézed, lelkem. Nézd csak meg még egyszer! Én egy virágoskertet látok benne. Azok a nagyok ott a rózsák, azok a kicsik a tulipánok, azok a csipkés
szélûek dáliák lehetnek, meg szegfûk. …
Újra belenéztünk valamennyien a vízbe. És nagymamának igaza volt, most már mi is
láttuk. Virágoskertet öntött magának jövendõül Júlia, ott voltak a rózsák, a tulipánok, a
szegfûk és a dáliák, úgy éppen, ahogy nagymama mondta.
– Minden attól függ, hogyan nézitek, lelkem – mosolygott nagymama. – Ez az élet
titka. Majd mondok nektek errõl egy mesét.
Nagymama öntött utolsónak. Biztos, nyugodt kézzel fogta a kanalat, s az ólom egy
darabban maradt a vödör fenekén. Amikor kivettük a vízbõl, én egy koporsót láttam
benne. Ezt látták a többiek is, és egyikük se szólt. Nagymama átvette a furcsa, formátlan
ólomdarabot, forgatta egy ideig sovány, fehér kezében, aztán elmosolyodott megint.
– Repülõgép! – mondta vidáman. – Meglássátok, vén fejemre még repülni is fogok!
Rámeredtünk az ólomdarabra, s valóban, ahogy nagymama tartotta, tisztán láthattuk a kis ezüsztszínû repülõgépet, ahogy már-már elveszõben volt gomolygó ezüstfelhõk között. Nagymama pedig félretette a jövendõmondó ólomdarabkákat, és belekezdett a mesébe:
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– Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három királyfi – mesélte nagymama a tûz
melletti karosszékben –, s ez a három királyfi elment az öreg varázslóhoz, hogy megtudják tõle a jövendõt. Az öreg varázsló elõvett egy kicsi kerek tükröt, és azt mondta:
„Fogjátok ezt a tükröt, és tartsátok olyan közel a szemetekhez, amíg csak a szemeteket
látjátok benne, mást semmit. És mondjátok meg sorra, hogy mit láttok!”
Fogta a legidõsebbik a tükröcskét, és belenézett.
– Harcoló lovakat látok – mondta.
Fogta a középsõ is a tükröcskét, belenézett és mondta:
– Magányos vándort látok bottal a kezében.
Végül a legkisebbik fogta a tükröt, odatartotta a szeméhez, és sokáig nézett bele.
– Elõször azt hittem, hogy romokat látok – mondta –, de aztán jobban megnéztem. És nem romok voltak, hanem épülõ házak.
Az öreg varázsló bólintott.
– Amit láttatok, az lesz a jövendõtök. Mert minden emberfia önmagában hordozza a jövendõjét, s ki amilyennek látja azt, olyanná lesz.
S úgy is lett – mesélte tovább nagymama. – Ellenség tört rá az országra,
földúlt, fölégetett mindent. A legidõsebb királyfi csatában esett el, a középsõ
királyfi elbujdosott idegen földre, s a legkisebbik otthon maradt. Rabláncokat
tettek kezére-lábára, nehéz rabmunkában sanyargatták, de a láncokat lassanlassan lemarta róla a rozsda, s végül is a királyfi hozzáfogott, és fölépítette újra az
országot. S bizony még sokkal szebbet és jobbat épített, mint amilyen a régi volt,
s békességben élt benne száz évig és egy napig, amíg csak meg nem hótt …
Ebben a pillanatban megkondult az öreg falióra, s lassan, méltóságteljesen elütötte
az éjfélt.
– Adjon az Isten mindenkinek boldog új esztendõt! – mondta nagymama, és mi
sorra odamentünk hozzá, és megcsókoltuk a kezét, és õ sorra homlokon csókolt
mindannyinkat.
Bizony, sok esztendõ telt el azóta. Nagymama is régen fölrepült az égbe, rommá lett
a ház is, ahol annak idején ólmot öntöttünk, s a tizenhat unokát szétszórta az élet meg
a történelem.
Sokan közülünk úgy jártak, mint a legidõsebb királyfi, és jeltelen sírjaik fölött kinõtt
a fû, továbblépett az élet. Másokat a középsõ királyfi sorsa érte: vándorbottal a kezünkben járjuk az idegen világot, s nem lelünk benne otthonra sehol.
S Júliával mi lett? Menyasszonyi ruháját valóban ronggyá tépte a háború, és sokáig, sokáig nem tudtam róla semmit. De nemrégen hír jött: ott él még mindig az alföldi
városkában, ahol otthona volt, s kétholdnyi virágoskertjében dolgozgatva építgeti újra
az életét. Ott él szerényen, meghúzódva rózsák, tulipánok, dáliák és szegfûk között,
mint ahogy azt nagymama szeme annak idején az ólomban meglátta, s még arra is
telik, hogy virágaiból megajándékozza a szegényeket, szenvedõket, elcsüggedteket, s
becsempésszen egy kis örömet a szomorú világba.
Jegyezzétek meg ólomöntõk: nagymamának igaza volt. Minden azon múlik, hogyan nézzük azt az ezerarcú, ezeralakú furcsa valamit, amit emberi életnek nevezünk.
(Wass Albert: Magyar örökségünk; Új Hídfõ, 1989., november)

Tiszta szívembõl ajánlom apukámnak, nagyapámnak, Ildikónak, Erikának, barátaimnak, ismerõseimnek, kollégáimnak és mindenkinek, akinek még mindig homályos
a „kicsi kerek tükröcské”-je, s nem tudja, hogy „minden emberfia önmagában hordozza a jövendõjét, s ki amilyennek látja azt, olyanná lesz .”
Monostori Éva
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Kedves Olvasónk, leendõ Támogatónk!
Köszönettel és tisztelettel fogadjuk mindazok támogatását, akik 2005. évben
adójuk 1 %-ával egyesületünk munkáját segítik, s ezzel hozzájárulnak a 2005ben kiadásra kerülõ Koppánmonostori Kalendárium 2006 címû kiadványunk
megjelenéséhez.
Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület
adószáma:

18607190 – 1 –11
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Egyesületünket 2001. december 26.-án közhasznú szervezetként jegyezte be a
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság.
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény lehetõséget biztosít az
adózó magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdasági társaságoknak. E törvény alapján közhasznú egyesületünknek nyújtott anyagi támogatásuk az adóalapból levonható.
Tisztelettel fogadjuk lehetõségeihez mérten felajánlott támogatását.
Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület
bankszámlaszáma:

12029004 – 00142332 - 00100000
Egyesületünk ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben
adójuk 1 %-át szervezetünknek utalták. Az 1 %-ból befolyt teljes összeget (182.123
Ft) a Koppánmonostori Kalendárium 2005. címû kiadvány nyomdai munkálataira, valamint az egyesület mûködési költségeire fordítottuk.
Tisztelettel: ÉLETTÉR Egyesület

KALENDÁRIUM
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31 H Marcella

JANUÁR

Tennivalók a kertben
Januárban sem pihen igazán a „szenvedelmes
kertész”, mert már azon töri a fejét, hogy mit is kellene termelni a kertjében, milyen újdonságokkal lehetne, elkápráztatni a szomszédot. És persze szorgalmasan járkál a pincébe, hogy felhozzon néhány
kupa bort, és ahová – mitagadás – néhány órára
elmenekülhet az asszony elõl. Ez az a hónap, amikor
majdnem minden városban és faluban találkozhatnak a szakma avatott szakértõjével, aki minden fontos és új dolgot elmond, s akitõl nem szégyen megkérdezni, ha kíváncsiak vagyunk egészen egyszerû
dolgokra, olyanokra is, amelyekrõl, azt hisszük, hogy
tudni illenék.
Arra, hogy például mivel lehet elûzni a kertbõl a
növényekre felkúszó csigát. Mindjárt el is áruljuk:
meg kell jól sózni, vagy mészhidráttal megszórni,
ennél persze drágább, ha boltban vesszük a csalétket.

Kocsányos tölgy

Nézz szét a kamrában!
Miután kipihentük az év végi ünnepek körüli fáradtságot, alaposan nézzünk szét
a szerszámoskamrában, ahol biztosan találunk rengeteg felesleges kacatot, vegyszereket, nejlonfóliákat, olyan magvakat, amelyekbõl már nem várható biztosan jó termés. Ezeket egy kupacba halmozva égessük el, úgysem használjuk már soha semmire. Ha már a szerszámosban járunk, nézzük meg az ásót, a kapákat, a sarlót, a permetezõgépet és a fûnyírót: bõven van még idõ arra, hogy kiéleztessük, megjavítsuk vagy
elvigyük a szerelõhöz, de kéznél van a reszelõ és a fenõkõ is. Az életlen, használhatatlan, görbe nyelû szerszámok igen sok bosszúságot okoznak. A növényvédõ szereket vásároljuk meg, s olvassuk el a használati utasítást.
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FEBRUÁR

Tennivalók a kertben
Februárban megfenhetjük, beolajozhatjuk a metszõollónkat, hogy készen álljunk
a fák, bokrok, cserjék tisztogatására. Az elszáradt, fölösleges ágakat azonban csak
fagymentes napokon távolíthatjuk el maradandó károsodás nélkül.
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MÁRCIUS

Tennivalók a kertben
Márciusban az újonnan telepített fák metszését el kell végezni. A törzsmagasság lehet alacsony (40-60 centiméter), közepes (80-120 cm)
és magas (120-140 cm). Ha egyenes suhángot
ültettünk, akkor a törzsmagasság fölött 4-5 rügyet
hagyjunk meg. Ha meg koronás oltványt, vissza
kell vágni a sudarat és az oldal vesszõket is, ha
gyengébb a vesszõ rövidebbre, ha erõsebb, akkor hosszabbra.
A veteményeskertben
Minden gyökérzöldségnek a földben a helye.
Ha nem vetettünk õsszel petrezselymet, sárgarépát, nem dugtuk el a hagymát, még megtehetjük.
A zöldséggel sokan bajlódnak, ennek az az oka,
hogy nem ássuk fel elég mélyen a talajt, de annak
sem mindig sikerül, aki a hosszú gyökerû fajtákkal próbálkozik. A kisebb-nagyobb fóliaházzal
sok pénzt meg lehet spórolni. Vigyázzunk a szellõztetéssel, mert könnyen megfázhatnak a paradicsom-, a paprika palánták! Ha dõlni kezd a palánta, azonnal szedjük ki, és a helyét zinebes vízzel öntözzük meg.
Szõlõben, gyümölcsösben

13
Fehér eperfa

Ha március, irány a szõlõ, kezdõdik a metszés. Általános szabály: a mûvelésmód,
a tõke, a vesszõ erõssége szabja meg, hogy milyen hosszúra metszünk. Mostanában
az ernyõmûvelés a divatos, sokkal egyszerûbb vele a munka, a szüret is kényelmesebb. Az almát, a körtét is metszhetjük, a befelé hajló ágakat szedjük ki, az öreg
cseresznye- és meggyfákról csak törött ágakat vágjuk le, a sebet kenjük be.
Lemosópermetezésre az Agrol 2%-os oldata ajánlott. A málnabokrokat ültetés után
3-4 rügyre metsszük vissza.
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ÁPRILIS

Tennivalók a kertben
Áprilisban ha meleg van, kísérletképpen kiültethetünk a szabadba 11 paradicsom- és paprikapalántát, hátha megmarad. Márk napján elvethetjük a babot, az uborkát, a tököt, a patisszont, a cukkinit, mert meleg már a
talaj.
A veteményeskertben
Hogyan kell melegágyat készíteni?kérdezik sokan. A melegágy alapja a trágya, amely 10-15 centiméter melegtalpat képez, erre földet teszünk és deszMadárberkenye
kával elegyengetjük, 0,5 százalékos
zinebes vízzel megöntözzük, s erre vetjük a magot.
Folyami homokkal vagy rostált sóderrel takarjuk, és annyi vizet adunk, hogy a mag
egyetlen öntözéssel kikeljen. Sose mossuk meg a magot, mert lejön róla a csávázószer.
De csíráztatni sem szabad, mert tönkremegy . A palánta 6 hét múlva, 5-6 lombleveles
korában eladható. Kiültetni a szabadba viszont csak fagyosszentek után szabad. A
paprika-, a paradicsompalánta sortávolsága szabadföldben 50-60 cm, a tõtávolsága
pedig 15-30 cm.
Szõlõben, gyümölcsösben
A hónap közepe a szõlõ rügyfakadásának az ideje, ezt megelõzõen kell lekötni a
támberendezéshez a tõkék törzsét és karját. A kötözés célja, hogy minél több rügy
hajtson ki, egyenletesen növekedjen a hajtás és több legyen a termés is. Ha oltani
akarunk, itt az ideje, hisz a forradáshoz legalább 16 fokos hõmérséklet szükséges. Az
oltócsapot a hasítékba úgy kell belehelyezni, hogy a fatest és a háncs között lévõ
szövet az alany szövetével találkozzon és a rügy kifelé nézzen. Ezután zsineggel kötözzük össze. A kivit úgy kell metszeni, mint a szõlõt és támberendezéshez kötni.
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MÁJUS

Tennivalók a kertben
Májusban érik a cseresznye –
és a kertben mindent kitúr a vakond. Próbálkozzunk meg a csapdával. Ez egy olyan mûanyag csõ,
amibe belemegy a vakondok, de
nem tud kijönni. A legbiztosabb
módszer, ha hajnalban kimegy a
kertbe az ember és amikor mozog
a föld, kifordítja a vakondot a túrásból.
A veteményeskertben
A hónap közepéig a helyére
kerül a fejeskáposzta, a kelkáposzKétszínû szeder
ta, a karfiol, a bimbóskel palántája. A kis növésû fajták tenyészterülete 60x50, a nagy növésûeké 60x60 cm. A zellerpalánták 4-5 leveles korban
ültethetõk. Az õszi fokhagymán 3-4 milliméteres kukacokat találhatunk: ez a hagymalégy kártétele. A Bi-58 nevû szerrel kell meglocsolni, Danadim 40-Ec-vel vagy
Fyfanon 50 EC-vel, ezek felszívódó szerek. A tövekhez szórjunk Counter 5 G-t, a
mocskos pajor ellen is hatásos.
Szõlõben, gyümölcsösben :
A korábbi években a monília szabályosan letarolta a meggytermést, olyanok
voltak a fák, mintha leforrázták volna. A virágzás kezdetén Folicurt+Orthocidot vagy
Rovrált+Folicurt kell permetezni a meggyfákra. Ha ez nem történt meg, és ha megjelenik a fertõzés, Folicurral permetezzünk. Ha az esõ lemossa a permetlét, a védekezést meg kell ismételni. A gyümölcsfákon az új hajtások erõteljesen növekszenek, s
fõleg a fiatal fákon távolítsuk el, törjük ki azokat, amelyek nem tartoznak az általunk
kiválasztott koronaformába. A szõlõben gyomirtó szert csak akkor lehet kiszórni, ha
már négyéves. Az idõsebb szõlõben Finale-val lehet sikeresen kiirtani a gyomokat.
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JÚNIUS

Tennivalók a kertben
Júniusban nagyon figyeljünk a növényvédelemre, mert a molyoktól a lisztharmaton át a pajzstetûig igen sok kórés kártevõ teheti tönkre a munkánkat.
Igen sokféle vegyszer kapható, a boltokban segítenek köztük eligazodni.
A veteményeskertben
A szép zöldségágyásokat ellepi a
gyom. Nincs olyan gyomirtó szer, ami a
kiskertekben általánosan használható,
tehát kapálni, gazolni, gyomlálni kell. A
kerítés mellett irthatjuk a gyomokat
Glialkával, mégpedig szélcsendes idõben, esõ után. A lisztharmat ellen
Thiovittal permetezzük meg a sárgarépát, petrezselymet, de nagyon vigyázzunk, hogy az élelmezés- egészségügyi
várakozási idõt tartsuk be.
A permetléhez keverhetünk Zöldítõt,
amitõl “beindulnak” a zöldségfélék. Ha
azt vesszük észre, hogy az uborka keserû öntözzük meg gyakrabban.
Szõlõben, gyümölcsösben
Csörgõfa
Sárgulnak a barackfa levelei, hullanak a gyümölcsök - gyakran látni a kertekben. Ilyenkor Thiovittal kell permetezni a lisztharmat ellen, a tetû ellen pedig a
Chees vagy Pirimor ajánlott, ha pedig molyokat is látunk, Bazudinnal szórjuk meg a
fákat. Õsszel, amikor már hullani készül a levél, réztartalmú szerrel meg kell szórni a
fákat. Tavasszal, metszés után réztartalmú szerrel a gutaütés ellen védekezzünk. Ha
kifakad a rügy, Delán, Orthocid, Buvicid K két-háromszori permetezése ajánlatos. A
szõlõben kötözni, csonkázni kell, ha azt akarjuk, hogy legyen sok és jóízû termés.
Vigyázzunk arra, hogy a termõhajtások felsõ fürtje fölött legalább 5-6 levél maradjon.
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Kristóf
Anna
Olga
Szabolcs
Márta
Judit
Oszkár

JÚLIUS

Tennivalók a kertben
Júliusban rengeteg a munkánk,
hisz amellett, hogy a kertet is gondozzuk, a zöldséget és gyümölcsöt is el
kell tenni télire, a kamrába és a fagyasztószekrénybe. A gyümölcsök
közül egyedül a körte nem tehetõ a
mélyhûtõbe, mert a kõsejtjei nagyon
megkeményednek.
A veteményeskertben
Még mindig vethetünk borsót,
igaz csak is a rövid tenyészidejû fajtát. Októberben, november elején lesz
karalábé, ha most vetünk s közepes
Csíkos kecskerágó
tenyészidejû sárgarépa is kerülhet
még a földbe. Hajlamos rá az ember,
hogy a szebb növényekrõl magot szedjen a következõ évi vetéshez, ez azonban nem
ajánlható. A keresztezett magokat ha elvetjük „szétesnek”, s meglepõdve látjuk, hogy
sokkal silányabb lesz a termés, mint az elõzõ évben. Arról nem is beszélve, hogy mi
nem csávázunk, tehát könnyen megkapja a betegségeket is.
Szõlõben, gyümölcsösben
A szõlõben megjelenik az atka és a szõlõmoly. Az atkák ellen a Omite vagy
Neoron permetszert érdemes használni, a molyok ellen pedig a Bancol vagy a Bi-58
hatásos. A lisztharmat ellen Topast meg Thiovitot, a peronoszpóra ellen Ridomil
Combit permetezzünk a szõlõre. Ha az almafákon az ág tövén hópiheszerû pamacsokat találunk, a vértetû fertõzte meg a fát. Basudinnal kell megpermetezni, a következõ
tavasszal pedig Agrollal lemosópermetezést alkalmazni. A csonthéjasok levéllikasztó
betegsége ha támad, Buvicidet ajánlatos kipermetezni. Ha sárgul valamelyik fa levele, több vödör vizet öntsünk a tövére úgy, hogy egy vödör vízben elkeverünk egy
deci Zöldítõt.
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Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
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AUGUSZTUS

Tennivalók a kertben
Augusztusban észrevesszük, hogy kikopott a pázsit. Aki most telepít füvet, a már
felrotált talajt gereblyézze el, három ujjal,
“sózva” vesse el a magot, tegyen rá vékony
rétegben szürke homokot, majd tõzeges virágfölddel terítse be. Naponta 1-2 alkalommal permetszerûen locsoljuk meg, s egy hét
múlva kikel a fû.
A veteményeskertben
Próbálkozhatunk a saláta hajtatásával.
Fólia alatt lehet termelni, a saláta számára
a legkedvezõbb hõmérséklet a 12-15 Celsius-fok. Szabadföldbe vetjük a magot augusztusban, a palántát szeptember közepén ültetjük, s október közepén, végén kifejlõdik az állomány. Ha fagytól jól védjük, november elején akár a piacra is vihetjük.
Szõlõben, gyümölcsösben
Augusztusban a szõlõtermelõk pihenKorai juhar
hetnek egy kicsit, bár akinek új telepítésû
szõleje van, nem menekülhet el a kötözés
elõl: a hajtásokat a támaszhoz kell kötözni. Az elsõ éves ültetvényekben, valamint a
fiatal, még kialakítás alatt lévõ szõlõben ne csonkázzunk, hagyjuk nõni természetes
formájában a hajtásokat. Mostanra érik be igen sok õszibarack, sok nyári alma és
körte, valamint a finom szilva. Augusztus a szamócatelepítés hónapja, ha most ültetjük el biztosabb az eredés, s korábbi a termés. A tövek 30x30 vagy 40x40 centiméterre kerüljenek egymástól. Ültetés elõtt a gyökeret nem szükséges visszavágni, de
ügyeljünk arra, hogy ne forduljanak vissza. Alaposan öntözzük be és ezt az õsszel
még többször ismételjük meg. A letermett málnavesszõt távolítsuk el, ezzel elõsegíthetjük a sarjak jobb fejlõdését.
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SZEPTEMBER

Tennivalók a kertben
Szeptemberben érik már a téli alma, a
körte, a kései õszibarack. Ha el akarjuk tenni
a gyümölcsöt, zöldséget, nagyon gondosan,
sérülés nélkül szedjük le, ami beteg, hibás,
azt dobjuk ki.
A veteményeskertben
Még van paprika, paradicsom a konyhakertben, de olykor foltosodni kezd. Ez a
peronoszpórával azonos családba tartozó
betegség, tehát ugyanazokkal a szerekkel kell
permetezni, mint a szõlõt. Ha még meleg van
és öntözünk a kertben, most is érvényes,
hogy csak reggel adjunk vizet, mert a nagy
melegben felhevülnek a növények. Elõfordul, hogy a karfiol nem fejleszt rózsákat.
Ennek oka a szárazság lehet, de a hibát a
vetõmagban is kereshetjük. A karfiolrózsák
egyébként úgy maradnak fehérek, ha fölöttük a belsõ leveleket vékony spárgával összeHegyi juhar
kötözzük. Szaporíthatjuk tõosztással a rebarbarát: a töveket szétszedjük és 100x120 centiméteres sor- és tõtávolságra elültetjük.
A tõosztással szaporított téli sarjadékhagyma helyes ültetési távolsága 30x25 cm.
Elvethetjük a petrezselymet is, tavasszal értékes zöldségnövény kerülhet a levesbe.
Szõlõben, gyümölcsösben
A korai szõlõfajták zömmel leszedhetõk a hónap elején, közepén, ha azonban
bort akarunk készíteni, már jóval a szüret elõtt kezdjük meg a készülõdést. Ne feledjük: a bor csak akkor fejlõdik szépen, lesz tükrös és jó ízû, ha a készítés minden
fázisában ügyelünk a tisztaságra. Mossuk ki a hordókat, takarítsuk ki a prést, a pincét,
ne sajnáljuk a tisztítószert és a vizet sem. Szerezzük be idõben a borászati segédanyagokat. A másodtermést hagyjuk a tõkén.
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OKTÓBER

Tennivalók a kertben
Októberben zsákba kerül a dió, a mandula, a pincében szépen elrendezve, homokba
ágyazva várja a finom húsleveseket a petrezselyem, a sárgarépa, zeller.
A veteményeskertben
Elérkezett az õszi fokhagyma ültetésének
ideje. Szétszedjük cikkekre a fejeket, s ezeket
25-30 cm-es sortávolságra, és 12-15 cm-es tõtávolságra elültetjük úgy, hogy 2-3 cm-es föld
takarja, A krumplit kiássuk és sötét, párás helyen kupacba öntve tároljuk. A bab, a lencse is
szárad már a napon. A zsizsik nem bírja a hideget és a meleget, ezért ha bogarat találunk, jól
lekötött zacskóban tegyük a babot mélyhûtõbe,
vagy tepsiben alacsony hõmérsékletû sütõbe.
Szõlõben, gyümölcsösben
Nagylevelû hárs
Gyümölcsfát igazán eredményesen õsszel
lehet telepíteni, Ha nem tudjuk azonnal elültetni a fákat, vermelni kell: egy ferde árokban elhelyezni és a gyökérzetet földdel betakarni. Innen közvetlenül ültetés elõtt szedjük ki az oltványokat, s a vastagabb gyökereket kicsit metsszük vissza.
Õszi ültetéskor a talaj eléggé nedves ahhoz, hogy a gyökeresedés meginduljon,
de ha száraz a föld, egy vödörben készítsünk iszapot és ebben óvatosan forgassuk
meg a fákat. Az ültetõgödör mélysége és szélessége mindig igazodjon az oltvány
erõsségéhez. Tehetünk érett istállótrágyát, komposztot a gödörbe, amit nagyon alaposan be kell öntözni, s a talajt tömöríteni, megtaposni. Minden gödörbe kerüljön
egy kiskanálnyi fertõtlenítõszer.
Borkészítésnél nagyon ügyeljünk a tisztaságra. Arra például, hogy a
feldolgozóhelyiségben még véletlenül se potyogjon el a kenyérmorzsa, mert a mustba kerülhet.
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NOVEMBER

Tennivalók a kertben
Novemberben szép, napsütéses
idõben ássuk, szántsuk vagy rotáljuk
meg a földet, így jobban hasznosul a
téli csapadék. Ha tudunk jó minõségû istállótrágyát szerezni, azt is beleforgathatjuk a talajba. Ha leesik a hó
és a nagy súly nyomja a fákat, a bokrokat, a déli órákban óvatosan rázzuk
le, de ne ütögessük bottal az ágakat.
A veteményeskertben
Veresgyûrû
Ha vetettünk téli retket, már
nem hagyhatjuk tovább a talajban. A bimbóskel bírja legjobban a hideget, s a kései
káposzta szedésével sem késtünk el. Ha jó az idõ, vethetünk borsót, petrezselymet,
vöröshagymát. Telepíthetünk tormát, de nem túl sokat, mert ha elszaporodik, elnyomja a többi növényt.
Szõlõben, gyümölcsösben
A kajszi, a cseresznye, a meggy, szilva ritkító metszése idõszerû. Elõfordulhat,
hogy a gyümölcsfák telepítése is áthúzódik erre a hónapra. Nagyon vigyázzunk, mert
fát ültetni csak fagymentes napokon szabad, akkor is a melegebb napszakokban
délelõtt és délben. Ha hideg az idõ, hagyjuk a telepítést tavaszra. Õsszel ültetjük el a
rózsatöveket is, amelyeket nagyon alaposan be kell takarni, hogy megvédjük a téli
fagytól. A szõlõben is van tennivaló bõven: kijavíthatjuk a támberendezést, tisztíthatjuk a vízelvezetõ árkokat és az iszapfogókat a fagyok beálltáig. Vannak viszont, akik
nem tudnak várni és már most megkezdik a szõlõ metszését. Csak ott szabad metszeni, ahol teljesen beállt az ültetvény , jó erõben vannak a tõkék, s olyan helyen, ahol
nem szokott elõfordulni jelentõsebb fagy. Fagyzugos területen ne is próbálkozzunk
télen a metszéssel.
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DECEMBER

Tennivalók a kertben
Decemberben lehet pihenni, disznóölések tájékán a szomszéd borát
megkóstolni. Elõkerül a nyáron eltett
savanyúság is, “vizsgáznak” a nõk,
hogy ki mennyire ügyes az uborka, a
paprika savanyításában, tett-e koriandermagot és tormát az üvegbe. Elõvesszük a mélyhûtõbõl a zöldséges és
a gyümölcsös zacskókat, készül a
meggyes gyümölcstorta.
A veteményeskertben
Enyhe napokon áshatjuk a kertet,
készülõdhetünk a tavaszra. Vannak nagyon szép, enyhe decemberek, amikor
még vethetünk rövid tenyészidejû borsót, ültethetünk dughagymát. Nagyobb
cserépbe tegyünk virágföldet, s ebbe
Kányafa
vessünk fûszernövényeket, amelyek
szobahõmérsékleten szépen kihajtanak. Amellett, hogy friss zöldfélével ízesítjük az
ételeinket, jól is mutat az ablakban a fodros petrezselyem, a metélõhagyma, a zsálya.
Ha zöldségféléért megyünk a pincébe, feltétlenül válogassuk át a petrezselymet,
sárgarépát.
Szõlõben, gyümölcsösben
A fák törzsét drótkefével tisztogassuk meg, s égessük el a beteg leveleket. Ha nyúl
vagy õz járkál a telken, a törzseket és az alsó ágakat burkoljuk be vadhálóval,
drótfonattai. A pince falán megtelepedhet a fekete penész. Hipós vagy szterogenolos
vízzel kell ilyenkor lepermetezni a pince falát és a hordókat, gondosan vigyázva arra,
hogy szorosan záródjanak a dugók. Permetezés után mindent alaposan le kell „seprûzni”. Nézzük meg azt is, hogy jól mûködik-e a szellõzõ. Gyújtsunk egy szál gyertyát
és nézzük, hogy a füstje kiszáll e a szellõzõnyíláson.

Illusztráció: Jávorka-Csapody: Erdõ mezõ virágai címû könyvbõl
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Tonomár István
HÁROM AZ

HÁROM

HÁROM RABLÓ
HÁROM KISMALAC
HÁROM GRÁCIA
HÁROM A KISLÁNY
HÁROMSZOR VERI EL
HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG
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HÁROM KIRÁLYOK
SIESSETEK
A VILÁG TIRÁTOK
VÁR
S AZ ÚRRA
AKI MOST MAJD
MEGSZÜLETIK
CSILLAGGAL VETITI
ELÕRE JÖVÕNK
TI PEDIG
KIRÁLYOK
AKIK HÁRMAN VAGYTOK
LEGYETEK KEGYESEK
ADJATOK, ADJATOK
HADD LEGYEN AZ URUNK
AKI MAJD MOST ELJÕ
GAZDAG ÉS VIGANDÓ
LEGYEN A VILÁGNAK
TELJES JOGÚ URA
LEGYEN AZ ÉLETED
LEGYEN A HALÁLOD
LEGYEN MINDANNYIUNK
REGGELE ÉJJELE
SOSE LEGYEN MÁSUNK
FÖLÖTTÜNK TERJEDÕ
SZENT KEZE

Az elmúlt év eseményei
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Tonomár István
TELJESEN SZÉT VAGYOK SZÓRVA

TELJESEN EL VAGYOK VESZVE
TELJESEN EL VAGYOK TEMETVE
TELJESEN EL VAGYOK FELEJTVE
KIRE VÁROK
KI SEGIT
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TELJESEN KI VAGYOK BORULVA
TELJESEN KI VAGYOK CSAVARVA
TELJESEN KI VAGYOK FACSARVA
KIRE VÁROK
KI SEGIT
TELJESEN RÁM SZAKAD AZ ÉG
TELJESEN LESZEK MA A TIÉD
TELJESEN MA VÉGRE ELVESZEK
AKIRE VÁROK
AZ AZ ÚR
S Õ MA MEGSEGÍT

György Károlyné Rabi Lenke
Sírok között…
Temetõben járva az ember meg-megáll egy-egy síremlék elõtt, olvasgatja a feliratokat. A név, a tömör évszám-keret: született – meghalt, néhány búcsúzó mondat, idézet.
Mindegyik sír egy-egy sors, némelyikhez legendák fûzõdnek, ezek az évek során generációról generációra hagyományozódnak.
Ilyen legendák övezik Monostor egykori birtokosainak sírjait is. Nem tudjuk, hogy
évszázadnyi távolságból mi a valóság, mi a pletyka, a mendemonda, de történetük a
ma emberének is érdekes.
1. Az adoptált
Az egyik ilyen sír a gróf Zichy-családhoz tartozik és a szõnyi temetõben található.
Ha meglenne a síremlék, ezt olvashatnánk rajta: Vásonkeõy Imre 1859. aug. 21. - 1887.
január 2.
Ki volt ez a fiatal (28 éves) földbirtokos, aki 5 napos házasság után fõbelõtte magát?
Aki a „nászágy helyett a sírba dõlt”?
„Szerelemgyerekként” jött a világra, az apa gróf Zichy János György, ószõnyi
földbirtokos, anyja György Erzsébet, ácsi illetõségû leány, ki a régi kastélyban volt
szobalány. A gyermeket az apja adoptálta, bár csak az egyik elõnevét – Vásonkeõy –
adta neki, a végrendeletében ráhagyta a birtokot.
Imre aranyszívû, kellemes modorú, segítõkész fiatalember volt, környezete, a lakosság szinte bálványozta. Nem csoda, hiszen számos adományt tett a köz javára:
Többek között a helybeli tûzoltó egyletnek 25 forintot adományozott, a nõipar egyesület alapítótagja 50 frt adománnyal, húsz szegénysorsú gyermeket felöltöztetett és
megajándékozott karácsonykor, kaszinót alapított Újszõnyben. Neki köszönheti a község, hogy a vasútvonal erre halad: térítés nélkül átadta birtokából a vasút részére az
igényelt földterületet, sõt, az ószõnyi vasútállomás építésének költségeit és az árvízmentesítéssel kapcsolatos többletköltségeket is magára vállalta.
Egyetlen vágya az volt, hogy a Zichyek ismerjék el õt, de a gõgös Zichy-család nem
fogadta be.
A gazdatisztek kezén gyengén jövedelmezett a birtok, a bevétel nem fedezte a
bõkezû adományokat, hitelt kellett felvenni, egyre többet. Mikor ez az összeg már
647.000 forintra emelkedett, a fiatalember „jóakarói” házasságot javasoltak, hogy az
adósságokat rendezni lehessen. Egy gazdagnak vélt budapesti textilkereskedõ leányát
kommendálták neki: Eberling Amáliát, várhatóan 400.000 forint hozománnyal.
Az esküvõt 1886. december 28-án tartották Budapesten a belvárosi plébániatemplomban, a lakomát a Hungária Szállóban. Másnap az ifjú pár hazautazott. Az
ószõnyi pályaháznál díszes bandérium fogadta õket, a lakosság és a személyzet lelkesen ünnepelt.
Mi kellett ahhoz, hogy Vásonkeõy Imre meghúzza a ravaszt? Hogy a hozományról közben
kiderült, hogy az csak 30.000 forint, és ez az adósságokat nem fedezi? Nem tudjuk, hogy mi
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zajlott le a férfi lelkében, csalódottság, szégyen, düh? A korabeli leírás szerint veszekedtek, s a
férj „boros fejjel” hirtelen a fegyverszobába ment és fõbelõtte magát.
Vásonkeõy Imrét a szomorú eset után úgymond ideiglenesen Ószõnyben temették el azzal, hogy késõbb majd a Zichyek családi sírboltjában helyezik el. Az ifjút a
halála után sem fogadta be a grófi család, sírja ma is a szõnyi temetõben található.

Vásonkeõy Imre sírja a szõnyi katolikus temetõben
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Az uradalom az özvegyre szállt, ki néhány évi birtoklás után eladta báró Solymosy
Lászlónak.
A kiegyezés után polgári származásúak, nagyiparosok is lehettek bárók. A helyi
pletykák szerint loósi és egervári Solymosy László õsei marhakereskedõként szerezték
a családi vagyont, ebbõl vették a birtokokat és lettek bárók. Így volt-e, nem tudjuk, de
a lánya Solymosy Irma Olga bárónõ gróf Losonczi Gyürky Viktorhoz ment férjhez, így
az õ gyermekei, Alice és Aladár „született grófok” lettek.

A grófnõ és gyermekei

2. A született grófok
Alice gróf Montecuccoli Alfonzhoz ment férjhez, két gyermeke született: Margit és
Alfréd. (Késõbb elvált és újból férjhez ment báró Lipthay Antalhoz, akivel Monostoron, a Szúnyogvárnak is nevezett kúriában laktak.)
Aladár azonban nem a mama kedvére választott, felesége Bárczy Judit nemcsak
hogy polgárleány, de állítólag mûlovarnõ volt. (Megjegyzem, az 1943. június 3-án és
6-án a komáromi Méntelepen rendezett lovas napokon a Gyürky uradalmat két hölgy,
gr. Gyürky Aladárné, és az unokahúga, gr. Montecuccoli Margit képviselte a kettes
fogathajtásban.)
Az anyós hallani sem akart a nemkívánatos menyrõl, így Aladár és a felesége az
újszállási kastélyban élt, velük lakott kislányuk is, a kis Nicolette grófnõ.
Az újszállási kastély kertjében található egy kis síremlék: Losonczi Gyürky Nicolette
született 1926. október 18-án, meghalt 1935. március 11-én. A helyiek szerint a kislány
lovasbaleset következtében hunyt el, a lovat pedig agyonlõtték a baleset után. A ló
emlékét egy kõoszlop õrzi. Más történet szerint a kislányt betegség vitte el, halála után
a kedvenc lovát lelõtték, és a közelben eltemették. Nincs forrásunk, adatunk, de a
szóbeszéd szerint a gyász közel hozta az anyóst és a menyét, Aladárék átköltöztek a
szõnyi kastélyba.
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A kis Nicolette sírja Újszálláson

A kõ emlékoszlop

A család másik fiatal halottja gr. Montecuccoli Alfréd, 1922 – 1945. Mikor Magyarország belépett a háborúba és az ifjú gróf is hadköteles lett, a család mindent elkövetett, hogy elkerülje a fiú frontra kerülését. Felhasználták a kapcsolataikat, befolyásos
személyek, magas rangú katonatisztek vendégeskedtek a kastélyban. A végzet azonban minden számítást keresztül húzott: a háború utolsó hónapjaiban Szõny határában esett el gr. Montecuccoli Alfréd. Sírja a szõnyi katolikus temetõben található.

gr. Montecuccoli Alfréd sírja a szõnyi katolikus temetõben
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„Akit az istenek szeretnek, fiatalon hal meg.” (Menandrosz) Én nem így gondolom!
Nyilván a fiatalon elhunytak szülei is szebb jövõt álmodtak a gyermekeiknek, de a
sorsuk ilyen szomorúan alakult.
A történeteket könyvekbõl és a helyiek elmondásából fûztem össze azzal a céllal,
hogy bemutassam a sírokat és sorsokat, de azzal a szándékkal is, hogyha valaki valamit
másként, vagy többet tud errõl a témáról, jelentkezzen nálam a könyvtárban, hogy a
történeteket kiegészíthessük.
*
Felhasznált és olvasásra ajánlott könyvek:
Magyarország vármegyéi és városai. Komárom megye, szerk. Borovszky Samu, Bp. 1907.
Néhai Weninger Ernõ volt szõnyi esperesplebános följegyzései [é.n.]
A Gyürky család fotóalbuma 1906.
Kállay Ödön: Adatok Szõny történelméhez, Szõny 1944, Szõny, 1997.
Hörömpöly Mihály: Almásfüzitõ helytörténete, Almásfüzitõ, 1998.
Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon: Komárom-Esztergom megye kastélyai és kúriái, Bp. 2003.
Folyóiratok:
Komáromvármegyei Közlöny, 1887. 1, 2. sz.
Komáromi Lapok, 1887. 1, 2, 3. sz.

Tenyészló vásárok és kiállítások a
Komáromi Magyar Királyi Méntelepen
1942-43-ban
Az 1907-ben átadott komáromi Magyar Királyi Méntelep1 (1-6. kép) parancsnoka
1940-1944-ig, majd 1945-1946-ig Kismartoni Anker Sándor (7. kép) volt, akit 1937ben helyeztek a komáromi Méntelepre, Gyertyánffy Aladár méntelep parancsnok beosztottjaként, századosi rangban. Nemsokára kinevezték õrnaggyá, majd alezredes és
ezredes lett.
Parancsnoksága alatt mozgalmas élet folyt a Méntelepen. Az õszi idõszakokban a
több mint 200 jól belovagolt ménnel nagyszabású vadászlovaglásokat rendeztek (89. képek), amelyekre prominens vendégeket: diplomatákat (pl. Horthy Istvánt és
feleségét), a környezõ földbirtokosokat, a bábolnai és a kisbéri tisztikart is meghívtak.
A Méntelepen az összes lófajta képviseltette magát, így a februártól júliusig tartó
fedeztetési idõszakban – ekkor a mének a fedeztetési állomásokon voltak és így az
istállók üresen álltak - tenyészló vásárokat és kiállításokat rendeztek. A közönség szórakoztatására változatos, gyakran tréfás mûsorokat szerveztek.2
1942-ben „Nagy érdekessége volt Komárom Városának a három vármegye területérõl származó lovak bemutatásával megrendezett tenyészlóvásár és kiállítás. Komárom, Nyitra-Pozsony és Bars-Hont vármegyék lótenyésztõ gazdái vonultak fel erre a
kiállításra, hogy nemes versengésben állatjaikat díjazás alá bocsássák. A kiállításnak
jelentõségét emelte az a körülmény, hogy a kiállított 98 kanca legnagyobb része kisgazdák tulajdona volt, tehát a kiállítás fõleg népies anyagot ölelt fel. A vásár rendezõsége Anker Sándor méneskari õrnaggyal az élen mindent elkövetett a kiállítás sikere
érdekében és mind az anyag beszerzése, mind a vásár rendezése tekintetében a Kisalföldi Mezõgazdasági Kamara, a Nyitra-Pozsony Vármegyei Lótenyésztõ Egyesület és a
Komárom Vármegyei Gazdasági Egyesület vezetõsége teljes mértékben támogatást
nyújtott. A kiállítás közönségét a környék úrlovashölgyei és úrlovasai
0-1
5. képek)3
lovasmutatványokkal, tréfás lovasjelenetekkel szórakoztatták. ” (1
(10-1
0-15

1
2004 áprilisában látványos kiállítás nyílt a komáromi Klapka György Múzeum Kelemen László utcai fõépületében, amely
a Méntelep és a Frigyes fõherceg lovassági laktanya történetét dolgozta fel. A kiállítás során számos, a témához fûzõdõ
relikviákat adományoztak nekünk az érintettek. Így ez úton mondunk köszönetet Örményiné Márton Erzsébetnek, Dr.
Martonné Rácz Erzsébetnek és Hadfi Máriának, hogy a méntelephez és a laktanyához fûzõdõ emlékeiket a múzeumnak
ajándékozták. Köszönetet mondunk továbbá Dr. Bódai Józsefnek, Ludányi Lajosnak, id. Márkos Attilának, Pataki
Balázsnak, Radnainé Anker Erzsébetnek, Sándor Zsoltnak, Vigh Attilának, Dr. Zsilinszkyné Merényi Csillának a kiállítás
szövegének elkészítéséhez nyújtott segítségükért; Bikló Istvánnak, Prohászka Marcellnak, Dr. Nedeczky Árpádnak, Palotás
Gáspárnak, Szeder Jánosnak, Dr. Szentirmai Istvánnak, hogy segítségünkre voltak a kiállítás anyagának gyûjtésében; és a
kiállítás anyagának kölcsönzéséért a Komáromi Fióklevéltárnak, a Komárnói Járási Levéltárnak, az Országos
Mezõgazdasági Minõsítõ Intézetnek, Tomka Ivánnak (Nagycenki Ménesbirtok), Dr. Alföldi Kálmánnak, Babochay Györgynek,
Dián Istvánnak, Kovács Mártonnak, Molnár Józsefnének, és Tóth Józsefnek.
2
Radnainé Anker Erzsébet levelébõl
3
Kamarai Gazdanapok, 1942
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A komáromi M. Kir. Állami Méntelep Katonai Parancsnoksága, a Kisalföldi
Mezõgazdasági kamarával, valamint a Gyõr-, Moson-és Nyitra-Pozsony Vármegyék
Gazdasági Egyesületei Lótenyésztési Szakosztályai által 1943. évi június 3, 4, 5 és 6.
napján rendezte meg a 2. Tenyészlóvásár és Ipari kiállítást. (16. kép)
A kiállítás programja a következõ volt (részlet)4:
Június 3-án
15.00-15.40:
Tiszthelyettesi és tisztes díjugratás 0,9 m pályán
15.45-16.30:
Tiszti díjugratás 1 m pályán
A komáromi Méntelepet Babocsay-Farkas Sándor fhdgy. képviselte
16.45-17.30:
Úrlovasnõk és úrlovasok díjugratása ménesbeli lovakkal
1 m pályán
gr. Gyürky szõnyi uradalmát gr. Montecuccoli Margit
gr. Gyürky Aladár uradalmát gr. Gyürky Aladárné képviselte
17.35-17.55:
Tréfás lovasjelenetek
18.00-18.30:
Állami és uradalmi kettes fogatok elõhajtása
18.15-19.00:
Tréfás lovasjelenetek
18.30-19.00:
Állami és uradalmi négyes és ötös fogatok elõhajtása
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„A kiállításon kb. az elmúlt évi létszámnak megfelelõ lóanyag került bemutatásra és
annak zöme angol félvér, több nonius, arab s néhány lippizai fajta volt. A lovak legnagyobb részét kistenyésztõk állították ki. A kiállítók közül örömmel láttunk több, a mezõgazdasági kiállításokról is ismert érdemes tenyésztõt, akik ezidén is szép eredménnyel
szerepeltek a komáromi kiállításon. Számos vásárlás történt a kiállításon, igen jó áron,
természetesen egyes tenyésztõk ezidén is túlmagas árakat jelentettek be. A kiállított tenyészlovak bírálata során különösen feltûnt a kiváló tenyészanyag, míg a mének és a
méncsikók csoportjában kevesebb arra érdemes, jó bírálati eredményre jogosító egyedeket láttunk. …A tenyészlókiállítást ipari kiállítás is kiegészítette, amelynek résztvevõi
ügyesen épített deszkabódékban a méntelep területén nyertek elhelyezést. A kiállítás
egyik napján kutyabemutató is volt. Az egyes napok délelõttjén, ill. délutánján
lovasmutatványok, díjugratások, tréfás lovasjátékok és a környék úrlovasnõinek és úrlovasainak részvételével bemutató ugrógyakorlatok is voltak. A bemutatókon Gyürky
Aladárné grófné, Anker Sándorné, Anker Erzsébet, Kálnoky Julianna grófnõ… vett
részt, általános sikert aratva. Nem maradt el ezidén sem a fogatbemutató […] A kiállítás és
vásár rendezése és elõkészületeinek munkája ezidén is Anker Sándor méneskari õrnagy,
méntelepparancsnok vállára hárult, aki nagy körültekintéssel, hozzáértéssel és szeretettel
munkálkodott a megérdemelt siker érdekében. A kiállítás ezidei a múltévit is meghaladó
látogatottsága is bizonyítéka annak, hogy a komáromi tenyészlókiállítás és vásárt a jövõben is minden évben meg kell rendezni. Nemcsak az országos mezõgazdasági kiállítás,
4
A komáromi M. Kir. Állami Méntelep Katonai Parancsnoksága, a Kisalföldi Mezõgazdasági kamarával, valamint a Gyõr, Moson-és Nyitra-Pozsony Vármegyék Gazdasági Egyesületei Lótenyésztési Szakosztályai által 1943. évi június 3, 4, 5 és 6.
napján rendezte meg a 2. Tenyészlóvásár és Ipari kiállítás katalógusa. Komárom 1943.

hanem a helyi jellegû kiállítások is eredményesen szolgálják a környék lótenyésztõ gazdáinak érdekeit, egyben alátámasztják a tenyésztés fejlõdését és számos tanulsággal szolgálnak a kiállítóknak éppen úgy mint a látogató gazdáknak.”5
Számadó Emese
Klapka György Múzeum

György Károlyné Rabi Lenke
Jókai Mór Városi Könyvtár

1. kép A Méntelep fõépülete
(képeslap, Alföldi András tulajdona)

3. kép A Frigyes fõherceg lovassági laktanya
bemutatása

5

Köztelek, 1943

2. kép Márton Márton
fõtörzsõrmester

4. kép Rácz Erzsébet
1950-1955 között nyert
lóravaló érmei
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5. kép Molnár József 1948-1962
között szerzett érmei

6. kép Tóth József 1951-1962
között nyert relikviái
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8. kép Falkavadászat 1938-ban

7. kép Anker Sándor

9. kép Hubertus-lovaglás 1940-ben

10. kép

Mókás jelenetek az 1942. évi tenyészlóvásár-és kiállításon:

11. kép A második „pólyázó”
Babocsay Sándor

12. kép
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13.kép A két utolsó, lavór fölé
hajló hölgy: Babochay Sándorné és
gróf Gyürky Aladárné

14. kép A lovon hátul:
gróf Gyürky Aladárné

15. kép A talicskában:
gróf Gyürky Aladárné

16. kép
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Gyürky Aladárné 1942.

gr. Montecuccoli Alfréd 1942.

Komáromi viszonylatban mindeddig szokatlan kéréssel találkoztunk 2004. elején
egy komáromi lakostól, aki miután felújította a Szõny-déli vasútnál fekvõ régi kövezetvámházat, többet is meg szeretett volna tudni annak történetérõl, hogy egy emléktáblát készíttessen az épület falára.
Szokatlan a kérés, de úgy véljük, követendõ a példa: követendõ, ha városi tulajdonú, várostörténeti jelentõségû épületrõl van szó, és követendõ, ha valamely cég tulajdonában lévõ hasonló jelentõségû az épület. Egy-egy pár szavas emléktábla elõtt
megállnának a komáromi lakosok és az idelátogatók egyaránt, s ezáltal is hozzájárulnának a komáromi múlt egy részének megismeréséhez és megõrzéséhez.
Örömmel láttunk hát neki a földhivatali1, majd a levéltári kutatásoknak, meg a régi
komáromiak emlékezetében való „vájkálásnak” és ez a kis tanulmány lett az eredménye.

A kövezetvámról
A városok vagy egyes községek útburkolatának igénybevétele alapján a fuvarok,
állatok, és vasúti szállítmányok után ún. kövezetvám-illetéket szedtek. A középkorban
egyes városok külön privilégiumok, királyi kiváltságlevelek alapján minden kötelezettség nélkül gyakorolták ezt a jogot. Az 1890. évi I. t. -c. értelmében azonban a
kövezetvám-szedési jog kormányhatósági engedély alapján is nyerhetõ volt. A kiadott
engedélyokirat állapította meg a vámdíjtételek nagyságát és azt az idõtartamot, amelyre az engedély szól. Kétféle kövezetvám létezett: vasúti és belsõ, ún. sorompó-vám. A
vasúti vámot a vasúton érkezõ vagy továbbítandó szállítmányok után azok súlya szerint szedték. A sorompóvámnál a község vagy város sorompókkal zárt körzetet alkotott, amelynek meghatározott vámköteles tárgyakkal való átlépése a meghatározott
vámdíj fizetését vonta maga után.2
A kövezetvám nyomasztólag hatott a forgalomra; kétségtelen azonban, hogy sok
város és község az utcák, terek és burkolatok építésével és fenntartásával járó tetemes
kiadásokat a kövezetvám szedésével tudta fedezni. Régi királyi adományozás alapján
csak 11 város szed kövezetvámot, a többi engedélyes városok és községek kormányhatósági engedély alapján kaptak jogot szedésére.
Buda pl. 1696. december 5-én Lipót király pátensében kapott engedélyt kövezetvám szedésére. A kikötés az volt, hogy a város az így befolyt jövedelembõl köteles az
utcákat kiköveztetni és azokat tisztán tartani.A jászkunok, illetõleg a dorosmaiak tiltakoztak Szeged városa által tõlük követelt kövezetvám szedése ellen. A helytartó-tanácsnál is panaszkodtak s nem az volt sérelmük, hogy a városnak nincs is kövezete s
így vámokat nem is szedhet, hanem az, hogy: Mária Terézia kiváltságlevele értelmében
õk ép úgy vámmentesek, mint a nemesek. Ez a viszály egy évtizednél is tovább tartott.
1

Ezúton mondunk köszönetet Gáborné Kõvári Klárának, a Komáromi Földhivatal munkatársának, aki ezúttal is készségesen
állt rendelkezésünkre ebben a
–mintkiderült
– nem túl egyszerû feladatban.
2
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A Komárom szabad királyi város kövezetvám-szedési joga a provisorium idején
jött létre, valószínûleg 1862-ben.3 A kövezetvám szedési jogot azonban – ahogy fent is
láttuk – nem örök idõkre, hanem bizonyos idõre adták meg: esetünkben elõször csak
három, majd hatévenkénti hosszabbításra.
Komárom és Új-Szõny egyesítése elõtt Komárom sz. kir. Város közönsége utoljára
az 76977/I.893. sz. rendelettel kiadott „Engedélyokirat”-tal szerezte meg a kövezetvám-szedés jogát, hat évre.
Komárom vasútállomása Új-Szõny volt (a községet ugyanis 1856-tól Béccsel, 1960tól Székesfehérvárral, 1884-tõl pedig Budapesttel kötötte össze vasútvonal). Aki az
ország távolabbi részébõl valamilyen terméket, terményt Komáromba akart szállítatni,
annak Új-Szõnybe kellett címeznie. Ha a komáromi kereskedõk nem a városban akarták eladni az áruikat, átjöttek Új-Szõnybe, átvették és innen továbbították, vagy itt
adták át az árut. Ezzel kikerülték Komárom szabad királyi város híd-és kövezetvámját.
Ezért a Duna jobb parti települése megtartotta az eredetileg árvíz-és belvizek miatti
beépítetlen belsõ területeit, s ebbõl kifolyólag a község területe az országutak mentén
és között került beépítésre.
Az 1891-es térképen a mai Szent László utca déli felén „ló vásár tér”, északi részén
„marha vásár tér”, a mai Bajcsy-Zsilinszky úton „kirakodó vásár tér volt. (1. kép).
Komárom lakossága szívesen jött át vásárolni Új-Szõnybe. Az egyesülés után viszont már nem volt értelme a nagyméretû itteni vásártereknek, hiszen a kövezetvám
már a jobb parti városrész határaira is kiterjedt. A vásárterek beépültek, egyedül a
Szent László utca tartotta még meg egy darabig a vásártér szerepét.
A Komárom-Újvárosi kövezetvám 1896 – 1920-ig
A kövezetvám-szedés jogát a városi közgyûlés kiterjesztette a hivatalosan 1896. július
1-jével Komáromhoz csatolt Új-Szõny határaira, vagyis a nagydunai hídfeljárónál lévõ
sorompót áthelyezte Komárom Duna jobb parti településének három kijáratára.
A kövezetvám-sorompók mellé ideiglenes fa bódékat állítottak fel. „… de miután a
kövezetszedõk részére e helyeken emelt ideiglenes fa bódék nem olyanok, amelyekben a kövezetvám szedõk a téli zord idõ viszontagságai ellen is védve vannak, már
pedig a kövezetvám szedési jog fennakadás nélküli folytonos gyakorlása csak a javadalom jövedelmezõségét fokozhatja egyrészrõl, másrészrõl a város közönségére pedig azon kötelezettséget rója, hogy a kövezetvám szedõk egészsége a téli idõ zordsága
ellen lehetõleg védve legyen: … elhatározta a közgyûlés, hogy az ószõnyi, ácsi és
igmándi országutak befutásánál felállított kövezetvám sorompókhoz az ott
alkalmazandott kövezetvám szedõk részére megfelelõ szilárd anyagból épült kövezetvám szedõ házakat emel.”4
3
Az errõl szóló pontos határozatot sajnos nem találtuk meg, mivel a Komáromi Járási Levéltárban technikai okok miatt nem
tudtunk kutatni, a Komáromi Fióklevéltárban lévõ báziskutatási anyag pedig nem tartalmazta az idevonatkozó iratanyagot.
4
8935/1896. sz jelentés. Járási levéltár, Komárno - Báziskutatás

Ezeket a kövezetvám szedõ házakat az alábbi helyeken építették fel: Ó-Szõny felé
az Országút (ma Mártírok útja) déli oldalán, a mai OTP helyén; Igmánd felé az Igmándi
út nyugati oldalán (a mai Marek József utca sarkán), Ács felé pedig az Országút és Gyár
utca keresztezõdésében.(2. kép) Az ácsit azonban még 1924 elõtt áthelyezték mai
helyére, a vasút után az Ácsi út déli oldalára, a Monostori erõd bejáratával szemben(3.
kép).5 A szõnyi vámház: 9 x 6,2 m; az igmándi vámház: 8,7 x 6,3 m, az ácsi vámház: 8,6
x 6,7 m nagyságú volt.6
Alig állították fel a vámházakat, amikor 1898. december 14-én megérkezett a Kereskedelemügyi Minisztérium 71828/I.898. sz. rendelete, amely kimondta, hogy a Duna
jobb parti vámsorompókat meg kell szûntetni, mivel az 1893-ban kiadott engedélyokiratban nem ezek a határok szerepelnek.
A közgyûlés azzal érvelt a rendelet ellen, hogy a két település egyesítése folytán
természetesnek vette, hogy mindazon jogok kiváltságát, amelyek eddig megillették, a
városhoz csatolt új területre is kiterjessze.; „Ezen felfogás vezette a közgyûlést akkor is,
midõn hivatkozott határozatában a kövezetvám sorompóknak az új határokra való
kitolását elrendelte.”
A közgyûlés ezért a Kereskedelemügyi Minisztériumhoz fordult, „hogy a kövezetvám szedési jogosultság a törvényhatóság egész területére – tehát a volt Újszõny
község területére – most az ugynevezett újvárosi részre is kiterjesztessék”. 7
A ószõnyi (4. kép), igmándi és ácsi úton elhelyezett kövezetvám-sorompókat a
Kereskedelemügyi m. kir. Minisztérium rendelete miatt 1899. április elején a város eltávolíttatta, így ettõl kezdve a városrész területe teljesen vámmentesen volt megközelíthetõ.8
A minisztérium azonban csak jó másfél év múlva, 28362/I. 901 sz. alatti leiratában
engedélyezte újabb 6 évre a kövezetvám-szedési jogot, a város által kért helyeken. A
vámszedési jogosultság eszerint 1907. május 31-én járt le. 202/1901. sz. határozatában
a tanács a kövezetvámszedést az ó-szõnyi, igmándi, és ácsi útnál elhelyezett vámsorompóknál újra életbe léptette.9
A kövezetvám ellen számos mentességi kérelem érkezett.
1897-ben „Nagy Antal Ó-szõnyi plébános és Hegedüs János ottani kántor tanító
a Komárom-Újvárosi római katholikus vallású lakosok egyházi szertartása végzésére,
valamint az ezzel járó javadalmaik mûvelésére gyakran kénytelenek a város határát át
lépni .. ennélfogva tekintettel közérdekû mûködésükre, részükre mindaddig, amíg az
új-városi rom. Kath. Autonom hitközséghez nem csatoltatnak saját személyökre saját
személyöket szállító fogatokra, valamint az ujvárosi lakosok érdekében teljesített egyházi szolgálatért ezen lakosság által adott ingatlan javadalom mûvelése czéljából a
város határán keresztül közlekedõ fogatokra a kövezet-vámmentesség ezennel engedélyeztetik.”.10
Az Ácsi vámház áthelyezésének idõpontját egyelõre levéltári forrásokból nem sikerült kideríteni. Ami biztos, hogy Komárom
szabad királyi város 1911. évi kiegészítési térképe még a Gyár utca-Országút keresztezõdésénél, egy 1924. évi térkép pedig
már a mai helyén ábrázolja.
6
152/1927. számú átirat a mérnöki hivataltól a pénzügyi osztálynak 105/927. számú átiratára. Komáromi Fióklevéltár
7
13495/kgy. 898. 1898. december 14. Járási levéltár, Komárno - Báziskutatás
8
13533-13940. Kgy. 1899. nov. 17. Járási levéltár, Komárno - Báziskutatás
9
500/1901 Komáromi közgy. Jkv. 1901. szeptember 18. Járási levéltár, Komárno - Báziskutatás
10
1763/897. sz. Járási levéltár, Komárno - Báziskutatás
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A vámmentességek azonban nem öröklõdtek automatikusan, 1902-ben ugyanis
Weninger Ernõnek, az új ó-szõnyi esperes-plébánosnak újra kérvényeznie kellett azt.11
Az egyik vámmentességi kérelem a Komárom-Újvárosban létesítendõ Méntelep
területének a megvásárlásához fûzõdik. A Méntelep számára a város által kinézett hely
Báró Solymosy László ószõnyi birtokos tulajdona volt. A báró 1902. november 9-én
kelt levelében felajánlotta Komárom Város Polgármesterének, hogy négyszögölenként 2 korona vételárért hajlandó Komárom városának eladni az állami méntelep
céljára szükséges területet (5. kép):„Komáromnak fekvésénél fogva fejlõdése csak az
új-szõnyi rész lehet és arra fog terjeszkedni. E szerint az állami méntelep czéljára kívánt
14. k. hold terület rövid idõ alatt házhelyeknek lesz parczellázható, s mint ilyen annak
értéke tetemesen emelkedni fog, azért én nem találom soknak az általam négyszög
ölenként kért 3 koronát. Mindazonáltal Komárom iránti jó indulatomat tanusítani
kívánván, hogy elõmozdítsam a város fejlõdését, hajlandó vagyok az említett területért
az ajánlott négyszögölenkénti 2 korona árt elfogadni, az esetre, ha a város azt az állami
méntelep czéljára ingyen volna kénytelen átengedni és csak azt kérem hogy fogataim
ne csak egyik gazdaságból a másikba, hanem mind ezelõtt is történt a vasúti állomásra
is vámmentesen járhassanak. Ezt annyival inkább is igényelhetem mert Újszõnynek
Komárommal való egyesítése által kell hogy én is mint városi birtokos, a városi polgárokat megilletõ jogokban részesüljek.”12
Ó-Szõny község kövezetvám-mentességi kérelme, mely a vámsorompók felállításától kezdve folyamatosan a közgyûlés elõtt volt, nem ment át olyan egyszerûen. A
közgyûlés több ízben is elutasította kérvényüket, miszerint Komárom-Újváros feletti
birtokaikhoz az „Újvároson keresztül mezõgazdasági czélból közlekedõ fogataik és
állataik tekintetében a kövezetvám alóli felmentessenek.”13
A közgyûlés végül 1899. november 17-i határozatában kimondta, hogy amennyiben a vámsorompók kihelyezése jogerõs ténnyé válik, „Ó-Szõny község lakóinak
mezõgazdasági czélból közlekedõ fogatai részére vámmentességet engedélyez […]
egyszersmind megkeresi Ó-Szõny község elöljáróságát, hogy közölje ezen hatósággal
azon birtokosok nevét, kik földjeik mûvelése végett a vámvonalon átmenni kénytelenek, hogy részökre a vámmentességi igazolványok kiadhatók legyenek.”14
Mint láttuk, erre csak 1901-ben került sor: „Komárom város tanácsa 5202/1901 sz.
alatti évi május 20-án érkezett határozata, mely szerint a közgyûlés Ószõny község
lakóinak mezõgazdasági czélból közlekedõ fogatai s állatai részére vámmentességet
engedélyezvén, megkeresi a község elöljáróságát, hogy mindazon lakosok nevei, kiknek birtokai a vámvonalon kívül fekszenek, közölni szíveskedjék, hogy ennek alapján
részükre a vámmentességi igazolvány kiadható legyen. Nyilváníttatott, hogy a nevek
még május hó végével közöltettek.”15
901/1902 Komáromi közgy. Jkv. 1902. február 12. Járási levéltár, Komárno - Báziskutatás
Komárnoi Járási Levéltár X. 1256/1902. Az eladásra szánt föld Ószõny határában, a Six-vendéglõ háta mögött, az
Igmándi út mellett fekszik. Miután a báró idõközben meghalt, örököse gróf Gyürky Viktorné született báró Solymosy Irma
írta alá 1904. október 22-én az adásvételi szerzõdést.
13
6859. sz. Ó-Szõny község képviselõ testületének fellebbezése az 5795/897 számú tanácsi határozat ellen. 1897. május 24.
Járási levéltár, Komárno - Báziskutatás
14
13533-13940. Kgy. 1899. nov. 17. Járási levéltár, Komárno - Báziskutatás
15
Szõny képviselõtestületi jegyzõkönyvek, 1901. június 14. Komáromi Fióklevéltár
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A Komárom-Újvárosi kövezetvám Trianon után
A Trianon után kialakult helyzet nem változtatott a kövezetvám-szedés rendjén,
Komárom-Újváros ugyanis megmaradt törvényhatósági jogú városnak és mint ilyen,
örökölte Komárom jogait.
A Trianoni békediktátum aláírása és ezzel Észak-Komárom csehszlovák megszállásának a hivatalossá válása után az elcsatolt részrõl tömegesen települtek át magyarok.
Az arányokat mutatja, hogy míg 1910-ben 3523 fõ lakott Komárom-Újvárosban, 1920ban már 5963 lakost regisztráltak.
Az önállósult déli városrész ipari jellegû volt, a kialakult helyzetnek megfelelõ
mennyiségû lakó-és középület nélkül. Az áttelepültek ideiglenesen a katonai barakkokban jutottak lakóhelyhez. A város közigazgatási irányítását a menekültekkel együtt
érkezett hivatalnokok kezdték meg. Az ügyintézés sokáig ideiglenes helyeken folyt. A
járásbíróság pl. a Méntelep altiszti kantinjában kapott helyet. Az önálló város elsõ
vezetõje Dr. Toóth Zsigmond16 volt. Õt váltotta fel 1925-be Alapy Gáspár polgármester. Az õ irányításával és állami kölcsönök segítségével megindult a városfejlesztés.17
A város határai – az építkezéshez szükséges telkek miatt – idõvel kitolódtak: 1922ben dél felé Kisszõny átcsatolásával; az 1920/XXXVI. t.c értelmében Gyürky-féle szõnyi
uradalomból 200 négyszögöles parcellák kimérésével 500 házhelyet osztottak ki.18 A
város területe 1930-ban 2172 kh volt, lakossága: 7652 fõ.
Mindezek következményeként a vámházak közül kettõt (a szõnyit és az igmándit)
át kellett helyezni. A vámházak még ma is állnak: a szõnyi kövezetvámház (a város
akkori keleti határán) a Szõny-déli vasútállomás mellett álló épület, homlokzatán még
látható a városcímer; az igmándi vámház (a déli bejáratnál) homlokzatáról pedig még
ma is leolvashatjuk az építés évét: 1930; a nyugati bejáratnál maradt a régi vámház, a
Monostori erõd bejáratával szemben lévõ emelkedõn (6. kép).
A szõnyi és igmándi kövezet vámházak építésérõl részletes adatokat találhatunk a
Komáromi Fióklevéltárban. Eszerint:
„A két egymással teljesen megegyezõ két épület egyikének felépítésével ajánlatuknak, mint a legolcsóbbnak elfogadásával megbízzuk Veszely József és Tamachek Kálmán ajánlattevõket 5147 P. 50 f. ajánlati végösszeg. A másik vámház felépítésével
megbízzuk Gaborek Gyula és Jády János ajánlattevõket, kik 5429 P. 35 f. végösszegû
ajánlatot nyujtottak be.19
Az építkezések helyének biztosítására a képviselõ-testület Szelõczey Ferenctõl 200
öl nagyságú ingatlant vásárolt az Ország út és Déli vasút keresztezésénél, Soós Ferencztõl
és Kiss Andrástól pedig 300 öl nagyságú területet az Igmándi út mentén.20
Tóth Zsigmond (1879 Észak-Komárom-1928, Dél-Komárom) 1914-ben jogtudományi államvizsgát, majd
államtudományi doktorátust szerzett Budapesten. Ekkor kezdett dolgozni a Polgármesteri Hivatalban. 1919-ben a magyar
Komáromba jött, hogy kézbe vegye az önállóvá lett város igazgatását. Kezdetben mint polgármester, majd 1925-tõl Alapy
mellett mint tanácsnok dolgozott. Számos társadalmi funkció betöltõje. Sírja a dél-komáromi temetõben található.
17
Rédli-Margit-Számadó Emese: Komárom a 21. század küszöbén. CEBA Kiadó, 2002
18
5874/1924 (35/1925) (37.d.): képviselõtestületi határozat az állami házhelyjuttatással kapcsolatos városrendezési és
beépítési kérdések szabályozásával kapcsolatban. Komárom, 1924. december 3. Komáromi Fióklevéltár
19
5417/1930 sz. határozat. 1930. szeptember 5. Komáromi Fióklevéltár
20
5673/1930 sz. határozat 1930. szeptember 25.Komáromi Fióklevéltár
16
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A szõnyi vámház építési munkáinak vezetésével és ellenõrzésével a polgármester
a mérnöki hivatalt, a fõmérnök pedig a helyi ellenõrzéssel Hajnal István (7. kép)
mûszaki napidíjast bízta meg.21 Az újonnan épített vámház (8. kép) elõzetes felülvizsgálatára és átvételére 1931. január hó 2-án került sor a helyszínen: „Jelen vannak a
városi mérnöki hivatal részérõl Hajda Jenõ fõmérnök22, Veszely József és Tamaschek
Kálmán kõmûvesmesterek,- építési vállalkozók, és Hajnal István napidíjas jegyzõkönyvvezetõ. Résztvevõk az épületet tüzetesen megvizsgálták és megállapítják, hogy
az épület a kiadott tervnek és költségvetésnek megfelelõen készült.” 23
Az Igmándi úti vámház építésének elõzetes vizsgálatára és átvételére 1931. június 25én került sor. „Jelen vannak a városi mérnöki hivatal részérõl Hajda Jenõ fõmérnök,
Hajnal István napidíjas jegyzõkönyvvezetõ, és Gaborek Gyula kõmûvesmester vállalkozók képviseletében. Résztvevõk az épületet tüzetesen átvizsgálták és megállapították, hogy az épület a kiadott tervnek és költségvetésnek megfelelõen készült.”24
Idõközben felmerült elõször az igmándi (1931. november 19-i polgármesteri határozat25), majd a szõnyi vámház26 villannyal való ellátása is. Utóbbi szerelési munkálataival Krámer Ferenc helybeli villanyszerelõt bízták meg. 27
1933 júliusában újabb építkezések merültek fel a vámházaknál:
„A Budapest-bécsi út mentén fekvõ két vámszedõ helyre, az ottani vámházakban lakó
vámosok mellé egy-egy éjjeli kisegítõ vámszedõt állított kísérletképpen a képviselõtestület. Miután a kísérlet eddig beváltotta a hozzá fûzött reményeket, a kisegítõ vámosok
alkalmazása alighanem állandósulni fog. Ezért gondoskodni kell arról, hogy a kisegítõ
vámosok tartózkodására alkalmas helyiségek álljanak mindkét vámháznál rendelkezésre. A szõnyi vámháznál erre szolgál már most is az elmúlt évben épült toldalék. Az
ácsi vámházban a rendszeresített vámos lakásán kívül más helyiség nincs. Ezért ennél
az épületnél is egy toldalék építését javasoljuk. Az erre vonatkozó tervet és költségirányzatot csatoljuk.(9-10 kép)
Az új igmándi vámházban lakó vámszedõ állandó – és nem alaptalan – panaszát
képezi, hogy a vámház nyitott tornáca az északi, viharoldalon fekszik, s emiatt télidõben méter magas hófúvás is van benne, az arra nyíló egysoros üvegajtón át pedig
annyira lehûl a konyhája, hogy nem gyõzi fûteni. Az épületnek ezt a hiányosságát a
tornác beüvegezése útján lehetne megszüntetni. 28 (11. kép)
A képviselõ-testületi határozat szerint „az ácsi vámházhoz egy elõtérbõl és tornácból álló toldalékot építünk, az igmándi vámház nyitott tornácát pedig üvegfalakkal zárt
helyiséggé alakítjuk. […] Mindkét épület munkáival megbízzuk Komáromi Kálmán
Hajnal István bejegyzése a szõnyi vámház építési naplójába. Komárom, 1930. szeptember 29-én. Komáromi Fióklevéltár
Hajda Jenõ 1894-ben született Szegeden. A mûegyetem befejezése után Budapesten, majd árvai vasútépítésen dolgozott,
ahonnan azonban a csehszlovák megszállás miatt 1921-ben Komáromba jött. Közmûvek, csatornák, vízvezetéki
munkálatokat, a rendõrségi és járásbírósági paloták, valamint városi és bérház épületek építkezését vezette. Városi képviselõtestületi tag volt. In: Szerk.: Békássy Jenõ: Komárom-és Esztergom Vármegyék újjáépítése Trianon után.
23
5/1931 Jegyzõkönyv. Komáromi Fióklevéltár
24
292/1931 sz. Jegyzõkönyv. Komáromi Fióklevéltár
25
6925/1931. sz. polgármesteri határozat. Komáromi Fióklevéltár
26
7030/1931 sz. határozat. Komárom, 1931. december 4. Komáromi Fióklevéltár
27
7246/1931 sz. határozat. Komárom, 1931. december 4. Komáromi Fióklevéltár
28
118/933. Komárom, 1933. július 10. Komáromi Fióklevéltár
21
22

helybeli építõmester és Petõcz János helybeli asztalosmester legolcsóbb ajánlattevõket. Az építési munkákat a két legolcsóbb ajánlattevõre bíztuk s ezáltal a helybeli
iparnak kisebb munkaalkalmat teremtettünk.”29
Az elvégzett munkák felülvizsgálatát 1934. december 4-én Szabó Lajos mérnök
végezte Hajda Jenõ városi fõmérnök megbízásából.30
A komárom-újvárosi kövezetvám megszûnésének idõpontját egy 1947. évi képviselõtestületi jegyzõkönyvbõl tudtuk meg, amely szerint az utolsó szõnyi kövezetvámszedõ Buday István volt és ezt az állást 1939 december haváig, a kövezetvám megszûnéséig töltötte be.31
A komáromiak emlékezete szerint az igmándi vámház utolsó vámszedõje: Virág
Lajos32 (1900-1939), az ácsi vámházé pedig Kováts József és felesége (1917-1939) volt33.
A vámházakat, a kövezetvám megszûnése után az útõrök (utak karbantartásáért
felelõs városi alkalmazottak) használták, ahogy az az 1941. évi városi térkép megnevezéseibõl is kitûnik. (12-13. képek)
Számadó Emese
Klapka György Múzeum

Kürthy Anna
Komáromi Fióklevéltár
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1. kép Új-Szõny 1891. évi térképe
5448/1993 sz. határozat. Komárom, 1933. október 24. Komáromi Fióklevéltár
Utófelülvizsgálati jegyzõkönyv: felvétetett Komárom szab. Kir. Város mérnöki hivatalában 1934. december 4-én. Komáromi Fióklevéltár
31
Komárom város képviselõtestületi jegyzõkönyve, 1947. április 12. Komáromi Fióklevéltár
32
Horváth Tiborné közlése
33
Hadfi Mária közlése
29
30

2. kép Komárom szabad királyi város 1911. évi
kiegészítési térképe
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3. kép Komárom szabad királyi város 1924. évi térképe

4. kép Az elsõ szõnyi vámház helye (a polgári – mai Petõfi – iskola
nyugati oldalán) Fotó: Horsa Istvánné

5. kép Komárom-Újváros (Új-Szõny) 1902. évi térképe
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6. kép Komárom megyei város 1936. évi átnézeti térképe: 28: ácsi; 29:
igmándi; 30: ácsi kövezetvámház

7. kép A szõnyi vámház építési
naplója

A szõnyi sorompó

8. kép A 2004-ben felújított szõnyi vámház
(fotó: Török Csaba)

9. kép Tervezet az ácsi vámház bõvítéséhez, 1933
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10. kép Az ácsi vámház ma (fotó: Török Csaba)
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11. kép Az igmándi vámház ma (fotó: Török Csaba)

12. kép Komárom 1941. évi térképe: 103: szõnyi, 102: igmándi útõrház

13.kép Komárom 1941. évi térképe: 101: ácsi útõrház
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Valentinianus császár emlékmûve
Komáromban, a MOL-lakótelepen
1. Az avatás
Nagyszabású és Komárom történetében mindeddig példa nélküli ünnepség zajlott
2004. november 20-án a MOL-lakótelepen. A Brigetio Kiemelt Közhasznú Egyesület,
a Szõnyi Baráti Kör és Almásfüzitõ Barátainak Köre egy éves munkája eredményének,
a brigetiói legióstáborban 375. november 17-én elhunyt I. Valentinianus római császár
emlékhelyének a felavatására került sor. Az emlékmûvet stílusosan a legio Brigeto
„katonái” leplezték le (1. kép).
A szervezõk még az olyan „apróbb” dolgokra is odafigyeltek, hogy az emlékhely
központjában álló mészkõbázis a dunaalmási, rómaiak által használt bányából
származzon. Ezen helyezték el azt a szardíniai mészkõtáblát, melyben a császár
medalionba foglalt, élethû portréja (2. kép), ifj. Pénzes Imre kõfaragómester kiváló
munkája látható.
Az emlékhely bal oldalán ötletesen Pannonia provincia kõbe vésett térképe (3.
kép) kapott helyet. Kétoldalt egy-egy szarkofág áll, úgyis mind az eltelt majd’ 2000 év
mementója, az örökkévalóság emlékezete.
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2. Brigetio rövid története
A Komárom szõnyi városrésze alatt fekvõ római kori Brigetio (4. kép), Carnuntum
(ma: Bad-Deutsch Altenburg - Petronell, Ausztria), Vindobona (ma: Wien - Bécs, Ausztria) és Aquincum (ma: Budapest-Óbuda) mellett a Pannonia tartományban állomásoztatott 4 legio egyikének, a legio I Adiutrixnek az állomáshelye volt a Kr. u. 1. századtól kezdõdõen a római uralom végéig.
Pannonia provincia Kr. u. 1. századi meghódítását követõen a pannoniai törzseket
római közigazgatási egységekbe (civitates peregrinae) osztották, amelyeknek elhelyezkedése nagyjából megfelelt az egykori törzsi szállásterületeknek. Brigetio tágabb környékén
az illír eredetû, keltizált Azalus törzs élt. A tõlük kisajátított területen építették meg a Kr. u.
1. század folyamán a Duna partján az elsõ, fa-föld konstrukciójú római katonai tábort,
melyben egy segédcsapat állomásozott.. Ezt váltotta fel a Brigetioba helyezett legio I
Adiutrix mintegy 540 x 430 m nagyságú, legkésõbb a 2. sz. elején épített, kettõs árokkal
körülvett, kapu-és oldaltornyokkal erõsített tábora. A tábort kelet-nyugati irányban kettévágta a limesút, melynek nyomvonalán halad a mai 1-es számú fõút. Déli részére a MOLlakótelep épült, északi fele a Dunáig nyúló mezõgazdasági mûvelés alatt álló terület.
Elhelyezkedését illetõen a Vág folyó túlparti, kvádok lakta torkolata volt meghatározó:
többek között ennek szemmel tartására, valamint a Római Birodalomba való átkelés
ellenõrzésére hozták létre a legióstábort, a túlsó (“barbaricumi”) oldalon pedig a
Celamantia (ma: Iza-Leányvár, Szlovákia) ellenerõdjét.

A brigetioi tábor kiterjedt úthálózat révén kapcsolatban állt a pannoniai határt (limes) védõ
többi legióstáborral, valamint a tartomány belsejében elhelyezkedõ településekkel.
Akárcsak mindenütt másutt a Római Birodalomban, Brigetio táborát is körülvette
egy városi jellegû, városi ranggal nem rendelkezõ település, a hadsereget kiszolgáló
kézmûvesek és iparosok, valamint a katonák - sokáig törvényesen el nem ismert családtagjai által lakott ún. canabae legionis, amely délen nagyjából az Által-ér helyén
lévõ mocsarakig tartott (az Által-ért, a mocsarak lecsapolásakor Mikoviny Sámuel mérnök-õrnagy alakította ki 1747-ben, Mária Terézia megbízásából. Itt léte alatt alkalma
volt megfigyelni és leírni a még látható római kori emlékeket: „egy bolthajtásos … két
német mérföld hosszú vízvezeték, mely a tatai forrásvizeket vezette a föld alatt Brigetio
városába.”), nyugat felé kb. a szõnyi magtárig.
Az egykori római településrész területén végzett építkezések, mezõgazdasági- és
földmunkák, régészeti kutatások (“ az 1-1 1/2 ölnyi meredek partra emelvén szemeinket, észre kell vennünk az egy-két ölnyire vízirányosan, függélyes falak által korlátozva
nyúló 3-4 hüvelyknyi réteget, melyek magukban a házakban hajdan szoba padlatokul szolgáltak ... Két ilyen padlatot ásattam ki november 16- án az egyik egy ölnyire
fekszik a mostani gyep alatt ... a másik szoba padlata csak egy lábnyira feküdt a gyep
alatt.” - írta Rómer Flóris régész 1861-ben, a terület elsõ régész-kutatójaként) - legutóbb pedig leletmentések - során falfestményekkel gazdagon díszített (ld. a tatai várban rekonstruált ún. festett szobát), padlófûtéses lakóházak kerültek felszínre.
A canabae-t temetõk határolták (5. kép), nyugati zónájában pedig valószínûleg
szentélykörzet helyezkedett el (erre a MOL Rt. Szõnyi telephelye épült rá). Más részein
kerámia- és tégla-égetõmûhelyek maradványai kerültek elõ (sportpályáktól keletre
esõ terület).
A legióstábortól nyugatra, az úttól délre helyezkedett el az amphitheatrum, amelynek maradványai az angol utazó, R. Pococke leírásai alapján (6. kép) a 18. században
még jól kivehetõk voltak: „Kelet felé, nem túl messze Szõnytõl, e között és a régi város
között, hasonló régi maradványok vannak, mely az alapokból ítélve színház, vagy
amphiteatrum lehetett.”.
Leírásokból tudunk még egy föld alatti (a mocsaras területen földfeletti) vízvezetékrõl, amely ivóvizet szállított Tata irányából Brigetioba.
3. I. Valentinianus császár
Valentinianus császár uralkodásáról és haláláról Ammianus Marcellinus (330/335,
Antiochia – 400, Róma) Róma története címû nagyszabású munkájában olvashatunk.
„Szépen írt, jól festett és mintázott, új fegyvereket is feltalált. Jó emlékezõtehetsége
volt, élénken beszélt, de ritkán közelítette meg az ékesszólást. Teste izmos és erõs volt,
haja csillogó, arca világos színû. Szürkéskék szemével mindig kissé ferdén, komoran
nézett. Délceg termete, minden ízében arányos testalkata összhangban volt császári
méltóságával.”
Valentinianus császár 321-ben született a pannoniai Cibalae-ben (ma: Vinkovci,
Horvátország). Katonai karriert futott be, melynek csúcsán 364-ben, Iovianus császár
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halála után a római hadsereg parancsnokai Anküránál kikiáltották császárnak. A
hatalmat megosztotta öccsével, Valensszel, maga a Római Birodalom nyugati része
feletti uralmat vette át.
Uralkodására a takarékos pénzügyi politika, az alsóbb rétegek felemelésére való
törekvés volt a jellemzõ („A tartományok lakosaival szemben nagyon kíméletes volt,
az adóterheket mindenütt mérsékelte.”). Erkölcsös életet élt („Házában és a házon
kívül is ügyelt az erkölcsös, tiszta életû magatartásra; nem engedte magát bemocskolni
semmiféle erkölcstelen, fajtalan érzelmekkel. Ennélfogva szigorúan kordában tartotta
a császári udvar kicsapongásait.”) és bár maga keresztény volt, teljes vallási türelmet
hirdetett („Nem háborgatott senkit és nem adott parancsot, hogy az emberek ezt vagy
azt a vallást kövessék”) és ezt az elvet be is tartotta egész uralkodása alatt.
A császár uralkodásának legnagyobb részét a harcmezõn töltötte. A folyamatos
barbár betörések ellen igyekezett a limest õrtornyokkal erõsíteni, és szükség esetén a
táborokat újjáépíteni („… kellõ idõben városokat és határ menti erõsségeket épített, a
katonai fegyelemre szigorúan ügyelt.”). Itt Brigetióban két õrtoronyról tudunk, amelynek
építése az õ korához fûzõdik: az egyiket a közeli füzitõi Kurucdombon, a másikat a
monostori magasparton1 (7. kép) építtette.
I. Valentinianus és udvara 375 tavaszán érkezett Pannoniába. Egy szarmata
békeküldöttséget elutasított, majd három hónapra egy Carnuntum melletti Murocincta
nevû császári villában telepedett meg, ahol az õszi hadba vonuláskor családját (feleségét
Iustinát és kisfiát) hagyta.
Õsszel indult meg a kvádok ellen, két irányból: õ maga seregével Aquincum
közelében hajóhídon kelt át a barbaricumba, majd rajtaütésszerû portyák után
hamarosan visszatért. Aquincumból Savariába indult a Duna mentén, hogy elfoglalja
téli szálláshelyét.
Ammianus Marcellinus leírása alapján utolsó napjait baljós jelek és sötét álmok
árnyékolták be. „Azon az éjszakán, amely megelõzte halála napját (ez a fent leírtakkal
ellentétben Ammianus Marcellinus szerint Savariában volt) álmában, amint az történni
szokott, távol lévõ feleségét látta kibontott hajjal ülni, gyászruhába öltözve … Korán
reggel komor arccal, mogorván útra készült, de odavezetett lova nem engedte õt
nyeregbe ülni, hanem szokása ellenére, elsõ lábaival fölágaskodott. A császár
veleszületett indulatosságában haragra lobbant, s kegyetlen természeténél fogva
megparancsolta, hogy vágják le lovásza jobb kezét, aki szokás szerint támogatni akarta
õt, amint lóra pattan.”
Útközben megállt Brigetióban, hogy fogadja a kvád követeket:”… megérkeztek a
quadusok követei; alázatosan békét kértek és bocsánatot a múltban elkövetett tettekért
....Elmondták, hogy nem követtek el semmi bûnt a mieink ellen törzsfõik közös
elhatározásából, hanem jogtalan cselekedeteket egyes távoli és a folyó közelében
tartózkodó rablók hajtották végre. Hozzáfûzték még és megállapították – mintha ez elég
lett volna az események igazolására -, hogy a várépítésnek jogtalanul és alkalmatlan
idõben történt megkezdése feltüzelte az egyszerû emberek szívét. Erre a császár éktelen
haragra gerjedt, és mindjárt indulatos szavakkal kezdte válaszát. Szemrehányó hangon
1

A monostori õrtornyokról a 2003. évi Koppánmonostori Kalendáriumban olvashatnak

szidalmazta az egész népet, hogy hálátlanul megfeledkezik a jótéteményekrõl. Lassanként
lecsillapodott, és szelidebb hangon folytatta beszédét, ám ekkor, mintha villám csapott
volna belé, elállt a lélegzete és a szava, s úgy látszott, mintha valamilyen tüzes fény járta
volna át az arcát. Egyszerre elhagyta az ereje, halálos verejték öntötte el, és hogy földre ne
zuhanjon az alsóbbrendû emberek szeme láttára, a személyes szolgálatához tartozó
emberek odafutottak hozzá, legbelsõ lakosztályába vezették. Itt ágyba fektették … Érezte,
hogy a betegség óriási erõvel elhatalmasodott rajta, s elérkezett a sorstól elõírt utolsó
órája…. Végre kimerült, kékes foltok mutatkoztak rajta, és hosszú haláltusa után kilehelte
lelkét életének ötvenötödik, uralkodásának száz nap híján tizenkettedik évében.
[…]
Miután a halottsiratással megadták a császárnak a végtisztességet, bebalzsamozták holttestét a temetéshez, hogy Constantinapolisba vigyék és az elhunyt császárok
földi maradványai mellé temessék.”
4. Brigetio a késõ római korban – és napjainkban
A Kr. u. 4. századra a brigetiói élet jobbára csak a táborra korlátozódott. A polgárés a katonavárost elhagyták lakosaik, utóbbi területe ekkortól temetõként szolgált. Itt
jelennek meg a legkorábbi keresztény sírok is. Némi életet és az utolsó nyomokat
Valentinianus császár már említett építkezései jelentették. Ezek azok az építkezések,
lévén hogy a legfiatalabb és egyben legmagasabb régészeti rétegeket képviselik, amelyek az itteni földmunkák során a leginkább megsérülhetnek.
Hogy mennyire érdemes mindarra odafigyelni, ami a földbõl elõkerül, mutatja egy
új példa is: nemrégen a múzeumnak (8
(8.. kép) ajándékoztak egy feliratos követ (9
(9..
kép)
kép), amelyet még a szõnyi csatornázáskor találtak. A feliratát Dr. Borhy László régész,
egyetemi docens, a Szõny-Vásártéri ásatások vezetõje fejtette meg. Ez alapján
valószínûsíthetõ, hogy Brigetióban is, akárcsak Carnuntumban és Aqincumban, két
amphiteatrum volt, amelyek közül a másodikat viszonylag késõn, a Severus-korban,
valószínûleg Brigetio városi rangra emelésének idõszakában (Kr. u. 214 körül) építették.
Ezzel a római birodalom egyik legkésõbb épített amphitheatrumával büszkélkedhetünk
Brigetióban, egy olyan idõszakban, amikor színházakat már nem építettek, sõt - és ez
vonatkozik birodalom szerte Valentinianus korára is - a meglevõket is többnyire
amphitheatrummá építették át..
Aki turistaként, vagy látogatóként betéved erre a lakótelepre, a különbözõ pontjain
elhelyezett római kori emlékek felfedezésekor, legyen az a kollégium elõtti oszlop, a
parkban lévõ szarkofág, a Vegyész utcai „kõtár”, vagy ezen császár-emlékhely, élvezni
fogja sétájának minden méterét.
Számadó Emese
régész, a
Klapka György Múzeum
igazgatója
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Felhasznált irodalom:
Ammianus Marcellinus: Róma története. 30. könyv. Budapest 1993
Bánosi György – Veresegyházi Béla: Ókori uralkodók lexikona. Anno Kiadó
Szerk.: Mócsy András – Fitz Jenõ: Pannonia régészeti kézikönyve. Budapest 1990

1. kép A legio Brigetio leleplezi az emlékhelyet
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2. kép Valentinianus császár kõbe
vésett portréja
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3. kép Pannonia provincia térképe

4. kép Brigetio térképe

5. kép A tartályparkban 1998-ban feltárt 1. és
2. számú szarkofágok a feltárás helyszínén
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6. kép Jeremiah Milles vázlata Brigetióról 1737-ben

7. kép Milch Ármin a monostori õrtorony feltárásán 1900-ban
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8.kép Római kori kiállítás a Klapka György Múzeum
Kelemen L. utcai épületében

9. kép A feliratos kõfaragvány
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Gelle Dóra
„A szó elszáll, a kép megmarad”
(Múltunk Emlékei c. folyóirat, III. évf. 10. szám, 2004. okt.)
Egyedülálló felvidéki néprajzi kiállítás nyílt 2004 szeptemberében a komáromi
Klapka György Múzeumban. A viselet- és fotótörténeti dokumentumok kiállítását
Méry Margit néprajzkutató, a Szlovák Rádió magyar adásának néprajzi mûsorszerkesztõje nyitotta meg.
A Horsa Istvánné Fekete Zsuzsanna néprajzi gyûjtésébõl összeállított formabontó kiállítás archív fotókon, mai modern technikával mutatja be 7 felvidéki falu
(Komáromszentpéter, Izsa, Hetény, Naszvad, Madar, Martos, Gúta) régi, 19-20. századi viseletét, és két Felvidékrõl származó fényképészmûhely relikviáit.
A gyûjtõ nyugdíjas pedagógus, aki a Komáromban élõ, a csehszlovák-magyar
lakosságcsere következtében áttelepített családok megõrzött néprajzi tárgyait összegyûjtve 1997-ben „Két haza egy szívben” címmel rendezte meg elsõ kiállítását. Ezt 3
évvel késõbb a kitelepítettek és otthon maradottak kézimunkáiból rendezett „Határon innen, határon túl” címû szintén nagysikerû kiállítás követte.
Ezúttal „A szó elszáll, a kép megmarad” elnevezéssel egy harmadik kiállítás megrendezésére került sor.
Horsa Istvánnét 1947-ben, 8 éves korában családjával telepítették át Komáromba. A téma iránti elkötelezettsége és lelkesedése ezen a szomorú tényen túl eredeti
szakmájára is visszavezethetõ, hiszen õ maga is végzett fényképész.
A három részbõl álló kiállítás viselettörténeti egységét a felvidéki adatközlõktõl származó, digitális technikával felnagyított korabeli fotók alkotják. A múlt
század elején készült fényképek az említett falvak lakóinak népviseletét hivatottak bemutatni.
A középsõ egység a néhai Nagy Lajos naszvadi fényképész fotóhagyatéka –
amelyet Szõnyben élõ testvérei, Nagy Rozália és Nagy Erzsébet õriztek meg – az
1933 és 1944 közötti Naszvad és környéke viseleteivel ismertet meg minket.
A harmadik rész az 1900-as évek elsõ felének tipikus fotómûhelyét mutatja be
Horsa Istvánné nagynénje és egyben mestere, Sziklay Baby gútai (áttelepítése után
ácsi, majd almásfüzitõi) fényképész, valamint Nagy Lajos relikviáinak segítségével. A
több mint 70 éves, fából és fémbõl készült munkaeszközök (retusállvány, nagyméretû
vágógép, fakeretes fényképezõgép, nagyítógép) jól illusztrálják a korabeli
fotómûhelyben betöltött funkciókat.
Horsa Istvánné így írt 2003-ban a megszületendõ kiállításól: „Szeretnék megint
valami tartalmas, érdekes, nem szokványos kiállítást, ami teljes egészében a
múzeumnak adományozott felvidéki gyûjtésbõl, a felvidéki emberek segítségével
tud megvalósulni. S így velük együtt ismét sikerül szüleink, nagyszüleink, õseink
emlékét megõrizni, s ezt az érzést másokkal is megosztani.”
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Úgy gondolom, ezt az elképzelést egy kerek egészet alkotó, szívvel-lélekkel és nagy
szakmai hozzáértéssel rendezett kiállításban sikerült megvalósítani. A tematikáját és a
fotók korát tekintve Magyarországon egyedülálló gyûjtés tovább gazdagítja a Klapka
György Múzeum néprajzi anyagát. A hagyaték a „Két haza egy szívben” elnevezésû
néprajzi gyûjtemény fotótárát kiegészítve egy országos és nemzetközi jelentõségû,
tudományos feldolgozásra, további kutatásra alkalmas anyag.
A kiállítás 2005. március 31-ig látogatható, hétfõ kivételével naponta 10-16 óráig
(december 20-tól január 2-ig zárva) a komáromi Klapka György Múzeumban (Kelemen
L. u. 22.).
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt, különös tekintettel azokat a felvidékieket,
akik az 1933 és 1944 között készült fényképmásolatokról felismerhetik magukat,
családtagjaikat vagy ismerõseiket.

Tonomár István
ÉN ÖNZÕ
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Én, önzõ, lusta,
Szerelmes, nagy gyerek,
Homokként omlanék
Kezed fején, mint
elsõ süteményem
A forma alatt, még
Gügyögõs koromban,
És rohannék puskád
Elé nyomban, ha
Tudnám: te vagy
A vadász, s én
Szarvassá válnék.
És csobognék halkan,
Ha lennék csak patak,
Hogy arcod frissítsd
Bennem, s lennék…
Óh, annyi minden lehetnék,
De magamnak kell lennem,
Én önzõ, lusta,
Szerelmes, szinte még
Gyerek.

Ígéretes épület téglái vagyunk…
Horján István (Budapest) I. Díjas munkája
I. Komáromi életünk története
Én Komárom- Pusztamonostoron (jelenleg Koppánmonostor) 1923-ban egy Duna
melletti kis faluban születtem. Szegény lakosságú falu volt, szorgalmasan dolgozó
emberekkel. A szüleim is nehéz körülmények között éltek, négy fiúgyermeket neveltek. Édesapám fõleg a környezõ grófi birtokon rendszeresen szezonmunkás, részes
arató, cséplõ, egyéb napszámos munkás, továbbá a komáromi lengyárban bérmunkás, de korábban még egy pesti úr birtokán vincellér és kertész is volt.
Nagyon korán, már tíz éves koromtól nekem is dolgoznom kellett a megélhetésért.
Édesapámmal a grófi birtokon egész aratási szezonban vízhordó és kötélterítõ munkás
voltam. Az igazolt munkaviszonyomat tizenkét éves koromig nyugdíjjogosultságra –
túl fiatal gyerek, indoklással – nem fogadták el. A 13 éves koromra esõ fél évet azonban 41 év elismert szolgálati idõmbe beszámították, amire nagyon büszke vagyok. A
szüleim nehéz helyzetben hihetetlen szorgalommal, szívóssággal dolgoztak, így hosszú
évek során elérték, hogy FAKSZ –kölcsönös kertes családi házat építettek; a papi
birtokon egy hold szántóföldet béreltek, amelyen a háztartási kapásnövényeket, háztáji kisállattartás takarmányát és eleségét is megtermelhették. Sokat jelentett, hogy
édesapám korábban meg egy kis szõlõ-gyümölcsös kertészetet is örökölt, ahol örömmel kertészkedhettünk. Mindezek eredményeként a család fenntartását és boldogulását becsületes munkával biztosították. Szívesen emlékszem arra, hogy a házépítéstõl
kezdve mindezeknek 6 éves koromtól a két kezemmel és gyermek lelkemmel végig
részese lehettem. Nosztalgiával, mély érzelmekkel gondolok vissza a szülõfalumban
töltött nagyon szép gyermekkoromra, az elemi iskolás éveimre, a Duna-táj természeti
csodáira, a csónakázások és horgászások; a téli disznóvágások, a karácsonyi betlehemezések, a húsvéti locsolkodások, számos falusi népszokás varázslatos gyermekkori
élményeire.
Külön szeretném ország-világ elé tárni, hangos szóval elmondani mindenkinek,
hogy milyen csodát, tudásértéket jelent nekem a falusi népiskola fennkölt szelleme, a
szabadság és tudás viruló kertjének köre.
Soha nem felejtem el azt a csodálatos embert, HISZEK NÁNDOR iskolaigazgató –
tanító bácsit, aki hihetetlen pedagógiai érzékével, természet-, és gyermekszeretetével,
fáradhatatlan derûs szellemiségével megbabonázta, magával ragadta a kis falusi nebulókat.
Emlékszem, hogy milyen boldogságot, örömteli napokat, órákat jelentettek nekünk az általa vezetett iskolai kirándulások, a madarak és a fák napján, a karmesteri
kezével diktált harsogó, vidám éneklések. Õ oltotta belém igazán a természet, a kertek,
virágok, madarak, állatok szeretetét, a méhecskék és hangyák példázatával a szorgalmas, alkotó munka szellemét. A szüleimmel együtt neki köszönhetem, hogy becsületes, szorgalmas, dolgos ember lett belõlem; hogy egész életemre megszerettem a köny-
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veket, az irodalmat, a népi költészetet, hogy már gyermekkoromban magam is költõ
lettem; hogy a legtöbb és legszebb verseimet ifjú koromban írtam.
Nem tudom, hogy TANÍTÓ ÚR meddig élt, mi lett a sorsa, hol nyugszik a temetõben, mert 1936-ban, 13 éves koromban Budapestre költöztünk. Nem hagy nyugodtan a lelkiismeret még most 80 éves koromban sem, hogy felkutassam, és fejet hajtsak
a sírhalmánál. Most csak szívem szeretetvilágát küldöm felé, így emlékezem. Megérdemelné, hogy Koppánmonostoron szobrot állítsanak a tiszteletére, vagy emléktáblát
helyezzenek el az iskola falára, egyszerûen, csupa nagybetûs felirattal: NÉPTANÍTÓ.
II. Budapestre költözésünk története
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Nem mulaszthatom el kifejezni, hogy milyen óriási változást, eddig nem ismert
élményeket hozott életvitelünkben a kultúra, oktatás, sportolás, szórakozás stb. terén a
Budapestre költözésünk és beilleszkedésünk sorsfordító eseménye. Megnyílt elõttünk
egy új világ, a lehetõségek, új vágyak és beteljesülések kapuja. A fõvárosba költözésünk drága jó édesanyám megmásíthatatlan elhatározásával történt, hogy a négy fiúgyerek továbbtanulását és életben való boldogulását biztosítani tudja. Nem volt könnyû
megoldás, mert csak budai rokonok ajánlásával és jótállásával tudták elérni, hogy a
Gellérthegyen egy gazdag nagykereskedõ úr villájában négygyerekes családunk egy
kisméretû,egészségtelen, nedves szuterén lakásban házfelügyelõ, és kertgondozó állást kapjon.
Igen nagy árat kellett fizetnünk ezért a lehetõségért, mert kegyetlen feltétel volt az is,
hogy édesapám a nagyságos úr gabona- és magnagykereskedésében rakodó és szállító munkása, a villája hatalmas telkén kertésze legyen. Édesanyámat pedig arra kötelezték, hogy az egész família havonkénti nagymosását, vasalását, takarítását, továbbá
kétnaponként a pesti nagycsarnokból a grófi házvezetõnõ kíséretével az élelmiszer
beszerzését elvégezze, és két nagy hentesszatyorral fel a hegy tetejére gyalogosan
hazacipelje. Drága jó édesanyánk, MAMA, még most is hull a könnyem, ha rá gondolok, és vigasztalhatatlan vagyok, hogy milyen megpróbáltatásokon mentél keresztül
értünk! Mennyi keserves áldozatot, szenvedést, úri megalázást tudtál elviselni zokszó
és panaszkodás nélkül! Ezt a sorsdöntõ élethelyzetünket azért írtam le, hogy a következõ fejleményeket is elmondhassam.
Mindezek mellett a szüleimnek a saját háztartás, a gyermeknevelés és az iskoláztatás feladatait is el kellett végezniük a gyermekek segítségével. A kitartó és munkabíró
szüleim szigorú családi megosztás mellett is csak két évig bírták ki a testet-lelket gyötrõ
megterhelést, a gátlástalan kizsákmányolást. Ezért merész elhatározással és erõfeszítéssel felmondtak minden szolgálatot és bejelentették, hogy elköltözünk. Hálásak vagyunk a sorsnak, de igazság szerint még köszönettel is tartozunk a nagyságos úrnak és
családjának, hogy befogadtak házukba egy ismeretlen, négygyerekes vidéki családot.
Még akkor is, ha önzõ érdekbõl kihasználtak minket, és várakozásukon felül nagyon
jól jártak velünk. Biztosan meglepõ és nehéz elhinni, hogy õszintén megszerették a
családunkat, fõleg minket, tisztelettudó, jól nevelt, szorgalmas gyerekeket. Itt elmondani nem lehet, mi mindent elkövettek, hogy meggyõzzenek minket Angyalföldre költö-

zésünk hátrányairól és veszélyeirõl. Apámnak fizetésemelést, anyámnak bevásárlási
és mosási felmentést, a villában megüresedõ egészséges, összkomfortos lakást ígértek.
Hajthatatlanok voltunk, mert az emberiességgel már régen, véglegesen elkéstek.
III. Angyalföldre költözésünk története
Édesapám a Legfelsõbb Ügyészségen hivatalsegéd állást, és mint nagycsaládos a
Fõvárosi Tanács kiutalása alapján a XIII. kerületi Angyalföldön – Forgách utcai városi
házakban – egy egészséges, félkomfortos bérlakást kapott. Nagyon boldogok voltunk,
hogy a kiszolgáltatott, nehéz helyzetünkbõl kitörhettünk. Így hát bekövetkezett, hogy
1938-ban, 15 éves koromban a XIII. kerületbe átköltöztünk.
A gellérthegyi „gazdagúr” környezet után Angyalföldön megint egy egészen más
természeti, társadalmi és gazdasági környezetbe csöppentünk. Itt minden sokkal szegényebb, elhanyagoltabb, de egyben egyszerûbb, közvetlenebb és õszintébb lett számunkra. Úgy éreztük, újra szabadok és nyíltak, függetlenek és emberközeliek lettünk.
Mivel anyagilag mi is szegények, egyszerû dolgozó emberek voltunk, nagyon hamar
megtaláltuk a helyünket, otthonosan, biztonságban és jól éreztük magunkat. Ha végig
gondolom, az életem legnagyobb részét itt, a XIII. kerületben, Angyalföldön éltem le a
családunkban, drága jó szüleimmel és testvéreimmel. Itt végeztem iskoláimat, szakképzéseimet, sokféle fizikai és szellemi munkámat. Fiatal házasként is itt éltük, a fiunk
is itt született, nevelkedett. Nyugdíjasként is újból itt élünk, az unokáink is ide járnak
hozzánk, itt mindig jól érzik magukat.
Az ifjúságom szépséges,gazdag élménye; nehéz háborús és forradalmi idõk, viharos idõk minden küzdelme és szenvedése; szép és rossz emlékeim sokasága, mindmind ide kötõdik, az agyamban, a szívemben, az érzelmeimbe ivódik. Sajnos az életünk legnagyobb csapása és vesztesége is itt történt velünk. Az édesanyánk 46 éves
korában, súlyos betegségben itt halt meg, örökre itt hagyott minket. A családunkért
végzett fáradhatatlan küzdelem, a háborús idõszak nyomorúsága felõrölte az egészségét és minden erejét. Fontos elmondani még, hogy a feleségemmel együtt a Balzac
utcai „Õszikék” Idõsek Klubjának aktív tagjai vagyunk; a szervezett programokon,
rendezvényeken és ünnepségeken szívesen részt veszünk; irodalmi délutánokat, versmondó vetélkedõket tartunk; az irodalmi pályázatokon én is díjakat, okleveleket, és
mint „sokat tapasztalt lokálpatrióta” polgármesteri elismerést kaptam. Ebben a közösségben jól érezzük magunkat, a kultúrált hasznos idõtöltés lehetõségét itt mindig megtaláljuk.
IV. családi találkozások, beszélgetések
Robog a gyorsvonat velünk Gyõr felé, június végén, szombaton. Budapestrõl
Gyõrbe, majd Ménfõcsanakra, vasárnap pedig Szerecsenybe, egy nagy családi összejövetelre. A feleségem apai rokonságához, a nagyszülõk régi, öreg házához mentünk.
Tavaly nyáron pedig az anyai nagyszülõk házánál találkoztunk a másik rokonsággal.
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Csodálatos napok, nosztalgiás élményekben teltek a népes nagycsalád beszélgetései,
régi és új fényképek nézegetése és cserélgetése közben. Az öregek és fiatalok tisztelettel, szeretettel, megértéssel emlékeztek az õsökre, a rég elment szülõk és nagyszülõk
életére, szegénységben is nagyon szép családi életre.
Hosszan elgondolkodtam, milyen szép és gazdag, milyen boldog lenne az életünk, ha minden magyar család, (ez utópia) inkább nagyon sok család így élne, gondolkodna, így cselekedne, ha ilyen példát követne. Ha a munka, a becsület, a tisztelet,
a megértés, a tiszta erkölcs uralkodna – emelt fõvel mehetnének az Európai Unióba,
sõt büszkén mondhatnánk minden nép szemébe, hogy „Európa, mi is itt vagyunk!”
V. Összefoglaló tapasztalatok és ajánlások
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A példás erkölcsi értékrend kérdéséhez saját élettapasztalatom alapján négy fontos
tényezõt szeretnék kiemelni a mai fiatalok, a fiaink és unokáink részére:
- Az egyenes jellem, becsületesség, példamutatás szükségességét.
- Az éltetõ, alkotó munka szeretetét és megbecsülését.
- A család megalapozó, fenntartó, továbbvivõ szerepét.
- A nõk tiszteletét, a legtöbb áldozatot hozó édesanyák mélységes megbecsülését
és szeretetét.
Pályázatomban nem véletlenül emeltem ki a gyerekkor és család, elemi iskola és
néptanító, természeti és társadalmi környezet alapvetõ – meghatározó szerepét, amely
végig kísért és formált engem is egész életemben.
Beszélnem kellett volna még a felsõbb tanulmányaimról, szakképzettségeimrõl,
nagyon sokféle és izgalmas foglalkozásomról, a munkahelyeim gazdag, regényes történeteirõl, de erre itt nincs lehetõség.
Úgy érzem, hogy nehéz és küzdelmes életünk nem volt hiábavaló. A családunk
életén belül, de önállóan is megtettem a kötelességemet a kis,- és nagy közösségünk,
szép magyar hazánk boldogulása érdekében. A pályázat megfogalmazott szellemének
és céljának megfelelõen, szilárd téglái vagyunk fejlõdõ hazánk és a bõvülõ közös
Európa ígéretes épületének. De ez az Európa már nem nekünk, megfáradt, becsületben megõszült „életalkonyt járó egyszerû embereknek” nem a 75-80 éves idõs nyugdíjasoknak épül. Tudjuk, hogy a gyerekeink, unokáink jövõjérõl van szó. Mi már csak
értük élünk és a nyugdíjunkból is õket segítjük; remegõ kézzel és szívvel értük imádkozunk, és nekik drukkolunk. Egyben a boldog, derûs, hasznos idõs élet értékeinek
kereséséhez, feltárásához és megéléséhez minden nap hozzájárulunk.
Kedves, mosolygó, bíztató „Õszikék”, kíváncsi klubtársaim, ígéretemet betartottam. Az életembõl ennyit elmondtam, hogy egy kicsit jobban megismerjetek. Ha tán ez
mégsem volt elég, a többit majd a klubban elmesélem.
Az írást felfedezte és összegyûjtötte: Bilkó István

Élményeink Csákányospusztáról
Minden évben nagyon vártuk a tanítás végét, de most különösen, mert tanáraink
erdei tábort szerveztek nekünk. A tábor csákányospusztán volt. Vonattal utaztunk, de
a turistaházhoz már gyalog mentünk fel. Könnyû volt mert a csomagokat Fülöp Gábor
apukája hozta autóval utánunk. Juhász Gáborné, Szilvi néni és Hódosi Istvánné, Ildi
néni segítségére volt Bagala Andris anyukája Judit néni. Õk nem csak vigyáztak ránk,
de finom ebédet is fõztek nekünk. Nagyon sok izgalmas és jó dolog történt velünk, de
talán a legemlékezetesebb a várgesztesi élményfürdõ, és az esti túra volt. A strandra
busszal mentünk, ahol pezsgõfürdõ és szauna is várt ránk. Fáradtan mentünk haza, de
arra még volt erõnk, hogy egy jó nagyot rosszalkodjunk. A másnap egy jó nagy römi
csatával kezdõdött. Estére Szilvi néniék megint meglepetést okoztak nekünk: éjszakai
túrára mentünk a nagy sötétségbe. Másnap délután számháborúztunk, az eredmény
döntetlen lett, mert mindkét csapat remekül teljesített.
Elérkezett a hazautazás napja, mikor sajnos esett az esõ és a vizes füvön Ildi néni
elesett és eltörött a bal karja. Sajnos még azóta sem gyógyult meg teljesen.
Igaz hamar eltelt az az öt nap, de számunkra felejthetetlen élmény lett.
Horváth Alexandra és Tábor Tamara
Dózsa György Általános Iskola
7. osztályos tanulók

Tonomár István
KÉP

VARJÚVAL
A várakozás
Varja tépi
Ingemet
Fekete sötét
Meleg ágyam vár
S megint
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El kell hogy
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Mutasd be Komáromot Európának!
(Komárom gyermekszemmel)
címmel hirdetett pályázatot ebben az évben a Csokonai Mûvelõdési Központ. A
helyi általános iskolások körében nagy érdeklõdésre talált a felhívás. Számos pályamunka érkezett be, melyek legjobbjai közül csapatokban is összemérhették tehetségüket március 15-én megrendezett helytörténeti vetélkedõn.
A vetélkedõ két napon zajlott. Az elsõ nap a felsõ tagozatosok mérhették össze
erejüket, melynek eredményeként a Feszty Árpád Általános Iskola csapata került ki
gyõztesen. A második napon az alsó tagozatosokkal játszottunk. Õk nem írásos anyagokkal, hanem rajzokkal pályázhattak a versenyre. Nagyon sok szép és érdekes pályamunkát kaptunk. A rajzokból kiderült, hogy a kisgyermekek mit látnak meg, mit tartanak érdemesnek a bemutatásra városunkból.
A felsõ tagozatosok nyertes írásos pályamunkáit leközöljük idei kalendáriumunkban. Érdekessége, hogy az elsõ helyezett Monostori Ádám (Petõfi S. Ált. Isk.)
Koppánmonostoron él, illetve a különdíjas csapat tagjai is helybeliek: Farkas Viktória,
Szénás Renáta. Õk a helyi Dózsa György Általános Iskola növendékei. Munkáikhoz és
sikerükhöz gratulálunk.
Monostori Éva
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Buda Máté
Kedves barátom!
Szeretnélek vendégül látni a nyári szünidõben, szülõvárosomban, Komáromban.
Bemutatom neked a várost.
Komárom, Magyarország északi részén, a Kisalföldön található. Határváros, északon a Duna kék vize ékesíti, melynek bal partján Szlovákiában, Révkomárom helyezkedik le. A mai, több mint 20. 000 fõs Komárom városa 1977-ben Szõny csatlakozásával jött létre.
Kisváros, de annál több látnivalót nyújt. A történelem viharos csatáit is átélt erõdrendszer három tagját – Csillagerõd, Igmándi erõd, Monostori erõd – is majd megtekinthetjük. Szeretném felhívni a figyelmed néhány csodálatos épületre, amelyet szeretnék látogatásod során megmutatni: Selye János korház (egykori Gyürky kastély), Szentháromság szobor a korház udvarán, Városháza (alagsorában a Tengerészeti Múzeum), Petõfi Sándor Általános Iskola épülete, Lovarda a Frigyes laktanyában.
Miért érdemes még Komáromba jönnöd? Szórakozni, kikapcsolódni és nem utolsó sorban gyógyulni a Termálfürdõben. A strand 62 ºC-os vizét 1965-ben találták,
majd 1967-ben gyógyvízzé nyilvánították. Nemsokára a városban lévõ hideg vizes
strandra irányították. Így jött létre a Termálfürdõ, amelynek mai üzemeltetõje a
Komthermál Kft. A fürdõ két fedett és négy szabadtéri medencéje biztosítja a fürdõzés
és az úszás élményét. Biztos vagyok benne, ha eljössz sok idõt fogunk itt tölteni a forró
nyári napokon. Szüleidet, nagyszüleidet is szívesen látjuk családommal együtt. Ha
mozgásszervi panaszaik vannak õket is elvisszük a strandra. Itt ugyanis panaszaik
enyhítésére fizikotrápiás szolgáltatásokat is nyújtanak, úgy mint súlyfürdõ, szénsavfürdõ, iszapkezelések, gyógymasszázs, gyógytorna, elektroterápia. Ha ismerõseidet is
magaddal hozod szállást biztosít nekik a fürdõ mellett található apartmanház, motel,
és kemping. Az étkezést is könnyen meg tudjuk oldani, a fürdõ közelében vannak

Termálfürdõ
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pizzériák, gyorsbüfék, éttermek. A desszert pedig mi is lehetne más, mint a „messze
földön” ismert és kedvelt Molnár fagyizó süteménye, fagylaltkelyhe, amit szeretném,
ha te is megkóstolnál.
Ha nem éppen „strandidõ” van, akkor felkereshetjük a közeli golfpályát. Esténként moziba is mehetünk, nap mint nap izgalmas filmekkel vár minket a filmszínház.
Térjünk vissza a termálfürdõhöz. A következõ nyári szezontól megújult környezetben és kibõvült szolgáltatásokkal vár bennünket. 2003 õszén elkezdõdött fejlesztések
eredményeképpen valamennyi medence szebb lesz. Sõt fedett gyógymedencével és
jakuzzi káddal bõvül a fürdõ. 2005-tõl pedig az üzemeltetõk öt szabadtéri és három
fedett medencével várnak minden érdeklõdõt. Szakemberek szerint a komáromi gyógyvíz nem csak fürdõzés során fejtheti ki gyógyítóhatását. Tervek szerint szeretnének a
strand fõbejáratánál ivócsarnokot létesíteni, hiszen ez a víz elfogyasztva hatásos lehet
gyomorbántalmak kezelésére is.
Kedves barátom, remélem sikerült meggyõzni e néhány soron keresztül arról,
hogy ha választanod kell hová menj nyaralni. Ez a csodaszép Duna parti város, Komárom gazdag szórakozási, kikapcsolódási és pihenési lehetõségeket nyújt mindenki
számára. Küldök néhány képet, hogy jobban el tudd képzelni, milyen is az a kisváros
ahová nagyon várlak nyáron. Mielõbb válaszolj, és írd meg mikor érkezel. Keresd fel,
és érezd jól magad Komáromban!
Feszty Árpád Általános Iskola
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Selye János Kórház és
a katolikus templom látképe

Molnár Orsolya
Kedves nyitrai barátnõm, Annuska!
Nagy örömmel értesültem róla, hogy hamrosan hazánkba jöttök, és meglátogatjátok a magyarországi rokonokat, hiszen május elsejétõl a határátkeléshez elég lesz egy
személyi igazolvány is. Elhatároztam, hogy ebbõl az alkalomból egy saját készítésû
„útikalauzzal” leplek meg.
Nem mintha a könyvesboltokban nem lehetne útikönyveket kapni Magyarországról, s benne nem írnak elég részletesen Komáromról is. Azonban én azt szeretném, ha
városunkról, nem csak tárgyilagos adatokat, rideg földrajzi, közigazgatási leírást kapnál, hanem az én szememmel látnád ezt a nagy múltú, sajátos hangulatú dunántúli
kisvárost, az „erõdök városát”. Hiszen én, aki itt lakom, nyilván kicsit elfogultan, de
másként látom településünket, mint egy kívülálló. Az én esetemben a város történelme, egyúttal összefonódik családom, családtagjaim történetével is.
Sokáig kalandozhatnánk városom múltját meghatározó történelmi események közt,
de Anika, ugye tudod, hogy sosem szerettem felelni történelembõl? Gyere inkább
velem egy városi körsétára, most csak levélpapíron, nyáron majd személyesen!
Üdvözlettel: Orsi
Tudom, szeretsz túrázni, de én nem szolgálhatok az Alacsony – Tátra hegyoldalaival, de Komárom és környéke gazdag természeti értékekben. A város határában az
Erdõcsárda körül több száz 25-30 m magas, 100-250 éves kocsányos tölgy található.
A sportkultúra is említésre méltó. 1994-ben megnyílt városi sportcsarnokban 11 fajta
labdajátékra, illetve kondicionáló tornára van lehetõség. 1947 óta rendezi Észak- és
Dél-Komárom közösen – 1992 - óta a Komáromi Napokon belül a Komárom – Komárnó
nemzetközi futóversenyt, mely évente 1000 – 1200 versenyzõt, és több ezer nézõt
vonz. Sokat járok könyvtárba, amely 1952-ben nyílt meg és két évvel késõbb felvette
a Jókai nevet. A beiratkozott felnõttek 12%-a a szlovákiai Komáromban lakik. A ma is
mûködõ mozi 1930-ban 300 férõhelyes épületet kapott. 1970-ben épült fel a Csokonai Mûvelõdési Központ. A Klapka György Múzeumot 1965-ben alapították. A Múzeum fõépületében található a Kecskés László emlékszoba. Õ volt 1965-tõl haláláig,
1995-ig a Múzeum elsõ igazgatója.
Gyerünk végre víz közelbe! Komárom egyik legfõbb idegenforgalmi ereje a termálfürdõ. Télen – nyáron üzemelõ szabadtéri termálmedence mellette szauna, fedett uszoda, valamint nyaranta egy – egy hideg – és melegvizes medence áll a strandolók
rendelkezésére. A termál nyári délelõttjeink színhelye. Ott tanultunk úszni is, és találkoztunk szünidõben, hogy megbeszéljük az aktuális fürdõruha divatot.
Komárom igazi nevezetességei és hírességei a XIX. században katonai célokra
épültek. 1809 és 1877 között felépített, a két Komáromot átfogó erõdrendszer három
tagja a magyarországi Komáromban található. Dél-Komárom legrégebbi erõdje a Duna
parton fekvõ, a várost nyugatról védõ Monostori erõd. Az 1586-ban épített nagyobb
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Szent Péter palánkot Csillag erõdnek nevezték el négyágú csillag alakja miatt, melyet
kõbe való építése után is megõriztek. Az 1871 és 1877 között felépült a várost délrõl
védõ Igmándi erõd, kiemelt mûemlék. A Jókai tér érdekes színfoltja a Református
templom szép épülete. A Dudás Kálmán által kitûnõ arányérzékkel tervezett, és 1927ben elkészült templom, minden oldalról kellemes benyomást, nyomást gyakorol a
szemlélõre. Annus, képzeld, ha Isten éltet, idén konfirmálok. A református templom
elõtti téren díszbokrok és fák hangulatos karéjában áll Komárom legnagyobb fiának
mészkõszobra, Szandi Sándor alkotása. Jókai mór (1825-1904) a magyar romantikus
regényírás legjelentõsebb, és napjainkban is egyik legolvasottabb mûvésze. Tudod
Anika, immáron 8. éve koptatom a padot a Petõfi Sándor Általános Iskola patinás
épületében. Neobarokk stílusban épült, 1927-ben adták át rendeltetésének. Fõhomlokzatának közepét Magyarország, két angyal által tartott címere díszíti.
A Rüdiger – tó is kellemes hely a kikapcsolódásra. 18. és 19. század elsõ felében a
közeli téglaégetõkhöz ennek a térségnek a gödreibõl termelték ki az anyagot, késõbb
feltöltötték, a feltöltött területet a város részben társadalmi munkával hangulatos parkká építette ki. A kis tavak látványát három szigetecske teszi látványossá. Bátyám is nagy
horgász, gyakran „lógat be” itt. Mi korcsolyázni járunk ide nagy telek idején. A tóparttól öt percre lakom, gyere Anika, nézzük meg elkészült-e anya a mazsolás túrós palacsintával.
Petõfi Sándor Általános Iskola
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A termálfürdõ gyógyvizes része

Samu Zsolt
Komárom
Én is csak egy komáromi gyerek vagyok a többi közül, mégis én szeretném bemutatni városunk néhány nevezettségét a világnak. Kezdjük mindjárt a számomra egyik
legkedvesebb hellyel, az Igmándi erõddel. Nyáron mindig ide járok bújócskázni, fogócskázni és focizni. Télen pedig meredek lejtõin szívesen szánkózok és hógolyózok. Ezen a helyen régen nagyszabású koncertek voltak, amit sajnos én még nem
láthattam, csak apukám mesélte. A város másik felén pedig ott található a nevezetes
Termál fürdõnk. Oda is nagyon sokat jártam kiskoromban a nagymamámmal. Akkor
még nem értettem, hogy miért gyógyít a víz, de most már tudom. Manapság már nem
szoktam olyan sûrûn elkísérni a mamámat. Inkább csak apukámmal járok úszni.
A Termál fürdõtõl nem messze található a Csillagerõd, amelyben én életemben
talán csak egyszer jártam. Arról a helyrõl csak a mamám és a testvére meséltek sokat,
hogy milyen jókat játszottak ott. Mivel gyerekkorukban ott laktak egy ideig. Különös,
de mégis igaz, hogy szinte minden apró részletre emlékeznek. Valószínû, hogy soha
nem fogom megtudni, hogy hogyan csinálják. Utoljára maradt a Monostori erõd.
Ennek alagsorában múzeum található, melyben sok érdekességet õriznek Komárom
város múltjáról. A vár udvarában nagyon sok rendezvényt szoktak tartani, ott már
sokszor jártam, vannak róla fotóim is. A Monostori erõd már nagyon régi, mégis a falai
még mindig erõsek.
Hát, számomra ezek a legfontosabb, legérdekesebb helyek Komárom városában.
Szent Imre Katolikus Általános Iskola

A fedett uszoda
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Farkas Viktória, Szénás Renáta
Város a folyó két partján
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Komárom a Duna jobb és bal partján fekszik. Elkülöníthetjük Észak - és Dél Komáromot. Észak – Komárom Szlovákiához, Dél – Komárom pedig Magyarországhoz tartozik. A két várost, országot híd köti össze, amely szerencsére nem elválaszt,
hanem kapcsolatot teremt.
A város már az ókorban is lakott volt, a mai Szõny területén helyezkedett el Brigetio,
a római birodalom északi határvárosa. A középkorban, és az utána következõ idõkben
fejlett kereskedõ város volt. Komárom vám – és révjövedelmét a Bakonybeli apátságnak adományozták. A város mûemlékekben és látványosságban igen gazdag.
Komárom egyik városrésze Koppánmonostor, ahol a XII. század elsõ felében alapították meg a Szent Benedek apátságot, mely a monostori szigetvilág alsó felében, a
Basa hegyen állt. Nepomuki Szent János szobrát 1719-ben állították fel a Vág – Duna
fahídja mellett. Mai helyére a Koppányvezér út mellé Sárkány Ferenc rendõrkapitány
helyeztette át 1901-ben.
A város egyik legnagyobb idegenforgalmi látványossága a Komáromi erõdrendszer, melynek tagjai a Monostori erõd, a Csillagerõd, és az Igmándi erõd. A Monostori
erõd az erõdrendszer legnagyobb kiterjedésû tagja. A téglalap alakú erõdítmény minden oldalát egy – egy körvédelemre is alkalmas kisebb erõd védi. 1850 és 1871 között
épült. Az Igmándi erõd az erõdrendszer legfiatalabb tagja 1871 és 1877 között épült. A
Csillagerõd elõdjét a Szent Péter palánkot Pálfi Miklós építtette 1585-ben. Azóta több
ízben átépítették de eredeti négyágú csillag alakját mindvégig megtartotta. Belsõ részébe egy kör alakú erõdjellegû laktanyát építettek.
1891-92-ben épült meg a két partot összekötõ híd, az Erzsébet – híd. Ezzel indult
meg Dél – Komárom fejlõdése. Ez a híd a II. világháború után került átépítésre, azóta
határátkelõhely, és nemzetközi autóútvonal jelentõs része. Komárom vasútállomása
nemzetközi jelentõségû. Az állomás, s a vasúti híd 1856-tól 1910-ig épült. Tehát a két
híd jelentõsége növeli a nemzetközi befolyást.
A Szõnyi városrészen található az egykori Gyürky gróf kastélya, ma Selye János
kórház, az elsõ világháború elõtti idõkben épült. Tervezõje és építõje Boldoghy Gyula
építész volt. A kastélyt 1945-ben kórházzá alakították át, késõbb az elismert tudósról,
Selye Jánosról, az egykori Komáromi diákról nevezték el. Városunk egy nemzetközileg ismert termálfürdõvel is rendelkezik, mely télen és nyáron is várja kedves vendégeit. E nevezetességnek 1962-ben kezdõdött meg az építése, ami 1967-ig tartott. Termálvíz hõforrása 1222 méter mélyrõl tör fel. Ez a víz elõsegíti az izületi-, idegrendszeri-, és
belsõ szervi betegségek gyógyulását. Fürdõ és ivó kúrára egyaránt felhasználható. A
fürdõ fedett uszodával, nyaranta pedig egy hideg és meleg vizes medencével várja a
látogatókat. Körülötte egész üdülõ negyed épült ki. Komárom legrégebbi épületei az
1920-as évekbõl származnak. Ekkor épült a városháza, a bíróság, és a rendõrségi

palota, számos iskola és a templomok jó része: a református templom, majd a Jézus
szíve katolikus nagytemplom, melyet Körmendi Nándor tervezett. A templomot 1937ben szentelték fel. Tornyát a II. világháború idején sérülés érte, ezért egy részét le kellett
bontani. Helyreállítása nem eredeti tervek szerint történt.
Településünk, Komárom városa fejlõdik, de a fejlõdés mellett a múlt emlékeit
igyekszünk megõrizni. Hazánk kevés települése rendelkezik ilyen jelentõs történelmi
múlttal és a közös örökség minket, fiatalokat is annak megõrzésére és továbbadására
bíztat.
Dózsa György Általános Iskola
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Városi Sportcsarnok

Monostori Ádám
A „bevehetetlen” erõd
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Van egy város, 1920 óta a határon, melynek földrajzi helyzete, történelmi szerepe
egyaránt sajátosnak mondható.
A sajátosságok közül a legfontosabb, hogy mindjárt kettõ is van belõle – a Dunán
(határon) innen és a Dunán túl. A sokat megélt Európában is különlegességnek számít
mind a város, mind pedig az egykori város határait kijelölõ erõdrendszer.
Az erõdrendszer részei jelenleg két ország területén helyezkednek el. Szlovákia és
Magyarország, ezen belül pedig Észak- és Dél-Komárom városa az, ami büszkélkedhet Közép-Európa egyedülálló erõdrendszerével.
Az Öregvár, az Újvár, a Vág-dunai hídfõerõd, a hét bástyából álló Nádor-vonal és
a négy kisebb védõmûbõl álló Vág-vonal jelenleg Észak-Komárom (Szlovákia) területén helyezkedik el. Az Igmándi erõd, a Csillagerõd és mind közül a legnagyobb és
egyben a legszebb a Monostori erõd Dél-Komárom (Magyarország) büszkeségei.
A komáromi erõdrendszer kiépítése a napóleoni háborúk után kezdõdött 1809ben és 1877-ig tartott. Ekkor épült a Duna jobb partján a Csillagerõd (1850-1870), a
Monostori erõd (Fort Sandberg 1850-1871) és az Igmándi erõd (1871-l877). Az egész
erõdrendszert fénykorában közel 200 000 ember védhette volna.
Az I. Világháború után 1920. június 4-e fekete nap volt Komárom és az erõdrendszer számára is. A trianoni békeszerzõdés aláírásával a Felvidéket és a Duna bal partján fekvõ észak-komáromi városrészt Csehszlovákiához csatolták.
Magyarország területén maradt, a Bécset védõ Duna jobb és bal partján fekvõ
komáromi erõdrendszer legnagyobb részeként épült Monostori erõd, amelyet most
bõvebben is bemutatok nektek.
A katonai objektum tehát nem egyedi hadászati építmény, hanem egy európai viszonylatban is jelentõs erõdrendszernek az egyik fontos tagja. Falait mészkõbõl és téglából építették. A mészkövet a dunaalmási kõbányában fejtették és a rómaiak által épített
õsi kõszállító úton juttatták ide. A téglákat már a helyszínen égették. A Fort Sandberg
szabálytalan hétszög alakú, tizennégy részbõl álló épületegyüttes, amelyet széles sáncárok vesz körül, és teszi láthatatlanná a külsõ szemlélõ számára. A közel 250 dongaboltozatos helyiség mennyezetét 2-5 m földréteg védi a lövedékek romboló hatásától. A
mintegy 70 hektáron elterülõ erõd hasznos alapterülete több mint 39 ezer négyzetméter.
Bástyái közül csak a Duna fölé, fenyegetõen magasodó toronybástyát emelem ki.
Az egymás fölött, három sorban elhelyezett 78 nagyméretû ágyúval ellenõrzés alatt
tartották a Duna tükrét és a szemközti partszakaszt.
Az erõd feladata volt Komáromot megvédeni a nyugat és dél felõl indított támadásoktól. Egyes feljegyzések szerint békeidõben 5.730 embernek, 135 lónak tudtak benne helyet biztosítani.
A Monostori erõdre azonban már nem várt megmérettetés, mivel elkészülte idején
már nem volt hadi cselekmény Magyarország területén.

Városunk dicsõsége a Monostori erõd Közép-Európa legnagyobb újkori erõdje.
Korának legfejlettebb elvei alapján készítették.
A várfalakat körülölelõ sáncrendszerek, kétoldali védõfolyosókkal kialakított árkok, bástyák rendszerének és a lõrésekkel, valamint ágyúállásokkal tagolt bástyáinak
köszönhetõen gyakorlatilag bevehetetlen volt.
A II. Világháború alatt innen indultak a harctérre, és ide tértek vissza a különbözõ
honvéd alakulatok. A nyilas rémuralom alatt átmeneti szállásként szolgált a nyugati
koncentrációs táborokba hurcoltaknak.
A háborút követõen az orosz hadsereg laktanyaként használta és mérhetetlen
pusztítást okozott benne. A kazamatákat, istállókat és egyéb termeket lõszertárolásra
használták, amit külön kiépített vasútvonalon szállítottak ide. Ennek eredménye a
levert boltíves elõkapu – melyen nem fért át a mozdony -, az istállókban lévõ
vörösmárvány itatók, vagy az óratorony, ami minden órában eljátszotta a Klapkaindulót. Felszedték a hajópadlókat, átfestették a falakat, egyszóval leélték az épületet.
1992 után, az erõd egy kicsit fellélegezhetett és megindulhatott az a folyamat ami
még most is tart. A környéket aknamentesítették, újraépítették az óratornyot, felemelték a földsáncokat, megkezdték a környék helyreállítását, a fák és bokrok kiírtását.
1996-ban néhány helyiséget is felújítottak, itt kialakítottak egy konferenciatermet,
ahol térképek, tervrajzok és metszetek mutatják be az erõdrendszer kialakulását.
Mára minden erõdlátogató a helyi múzeumból kezdi a sétáját, ahol helyet kapott
az erõd történelmi múltja, s emlékei.
Helyi szinten az erõd ad helyet a makettezõ és az íjász klubnak is.
2000-tõl az erõd házigazdája a Monostori Erõd Hadkultúra Közhasznú Társaság,
aki mindent elkövet annak érdekében, hogy ország, s világ megismerje az épület falait.
Számos kulturális rendezvény, szakmai konferencia helyszíne lett.
A Millennium évében Komárom is itt adott találkozóhelyet az érdeklõdõknek. A
Millenniumi Sokadalom és a Híres Komárom címû történelmi játék számos érdeklõdõt vonzott határon innen és határon túl.
A színdarabban Komárom város történetét mutatjuk be egészen a római kortól
napjainkig. A szerepeket Észak- és Dél-Komárom lelkes amatõrjei játszák, köztük jómagam is. Ezzel az elõadással láttuk vendégül Orbán Viktor miniszterelnök urat is, aki
2000. szeptember 21-én adta át nekünk, komáromiaknak a Millenniumi zászlót.
Az elmúlt években szintén nagy sikert aratott az Erõ(d)-Próbák, ahol egyszerre volt
jelen a minõségi kultúra, a könnyed játék, a mûemlék örök értékeinek élvezete és a
helyszín különleges szelleme is.
A „Rombarát” nyílt napokon újabb barátokat, támogatókat szerezhetett magának
az épületegyüttes, mely reméljük, hogy nagyban hozzájárul majdani teljes felújításához. Erre a rendezvényre 10.000-nél is több látogató kereste fel az erõdöt.
Artfort néven indult útjára az a kezdeményezés, ami egy képzõmûvészeti programot
takar. A különbözõ harcászati és hadászati mûalkotásokon kívül helyet kapnak azok a
különbözõ képzõmûvészeti irányzatok alkotásai is, melyeket a hely szelleme hozott létre.
Rendhagyó történelemórák helyszíne az Erõdostrom rendezvény, ahol korhû ruhákba öltözött katonai hagyományõrzõk tartanak bemutatókat.
Hívlak benneteket Komáromba szüleitekkel, vagy osztálytársaitokkal együtt. Néz-
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zétek meg Észak- és Dél-Komárom nevezetességeit, vegyetek részt a Monostori Erõd
programjain, bemutató túráin.
Hozzatok magatokkal útlevelet, vagy személyi igazolványt s így megtekinthetitek az
1848-49-es szabadságharc fontos helyszíneként számon tartott Öregvárat Észak-Komáromban, ahol a csodálatosan helyreállított belvárosi rész is megtekinthetõ egy kellemes séta során. Betekintést nyerhettek a szintén egyedülálló Európa-udvarba, ahol
minden épület egy-egy országot jelképez és szimbolizál.
S ha elfáradtatok elviszlek benneteket a termálfürdõnkbe, ahol a gyógyhatású
vízben ki-ki megtalálhatja a maga pihenését. Míg a szülõk a termálvízben áznak, vagy
a masszírozóban frissülnek, mi birtokba vehetjük a melegvizû fedett uszodát, ahol
még a legkisebbekre is gondoltak a tervezõk.
Ám ha a természetet kedveled inkább, akkor gyere velem a festõien szép Duna
partjára, a Szent Pál szigetre, vagy a Kis-Dunára, ahol a helyiek szívesen csónakáztatnak vendégeket is. Kellemes túrát tehetünk az ácsi erdõben, ahol közel 500 hektáron
található meg hazánk két ritkasága a kocsányos tölgy és a téltemetõ.
Bejárni mindezt, már ez is egy nagy kaland, megismerni pedig egy egész életre szóló
élmény lehet. A két Komárom épített és természetes környezete minden korosztálynak és
minden nemzet tagjainak tud színes programokkal, kellemes kikapcsolódással szolgálni.
Véleményem szerint a Monostori erõd alkalmassá válhat egy közép- és újkori
hadicentrum, múzeum létrehozására is. Hiszen ez az egyben csupa nyugalom és feszültség, csupa erõ és könnyedség jellemezte erõd megpályázta az UNESCO által
nemzetközi jelentõségû helyszíneknek adományozható „Világörökség” címet.
Gyere el, nézd meg, éld át egy kis epizódját. Fedezd fel a lehetõségeket, légy
részese te is ennek a nagyszerû dolognak. A legközelebbi idõpont 2004. szeptember
18. Ekkor kerül megrendezésre a Híres Komárom címû történelmi játék, ahol megismerkedhetsz Komárom múltjával, történetével, nagyjaival és jelenével, mert:
„Aki nem volt itt, nem tudja.
Aki itt volt, nem felejti.”
(Graffiti a Monostori erõd tiszti épületében, ismeretlen orosz katonától.)
Petõfi Sándor Általános Iskola

Monostori erõd

Hogy még okosabb legyen a KISOKOS
A Vértesaljai Kisokos Koppánmonostort, a 6-7 km hosszú, kétezer lelkes, községnyi városnegyedünket rendszerint lehagyja Komárom térképérõl. Igaz, szûkebb pátriánk – hosszúsága miatt – az eredetinek is csak a hátulján fér el, és ezt – úgy tûnik – nem
veszik észre a Kisokos szerkesztõi. Kiadványuk térképmelléklete csak a Monostori
erõdig ábrázolja a várost, még a Gyõr felé kivezetõ úton sem tünteti fel, hogy
„Koppánmonostor felé”. Az utcajegyzéken ugyanakkor felsorolja a mi utcáinkat is a
hiányos térképükön nem található betû + szám kombinációra hivatkozással.
Aki pl. az évenként megrendezett országos motoros találkozón elõször kíván részt
venni, a térképen hiába keresi a Fenyves utcát (A2-C2), ahol az Ifjúsági tábor található.
De nemzetközi hírû csincsilla-farm meglátogatását tervezõ sem találja meg a Szõlõ sort
(H-12).
(Örömömre szolgál, hogy a legutóbbi, 2003-ban szerkesztett „Komárom és
Révkomárom 1. kiadás” várostérképen a Monosotori Ipari Park utcái is láthatók.
Merem remélni, a legközelebbin már a Monostori Ifjúsági tábort is feltüntetik.)
Kérjük a Kisokos szerkesztõségét, hogy a jövõben vegyék fel a mi városnegyedünket is Komárom térképére.
Tisztelettel:
Hegedüs Béla
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Bevallom õszintén, már hallottam régebben is a Híres Komárom címû színdarabról, de még soha nem sikerült megnéznem. (Pedig megígértem a barátnõmnek, akinek
akkori szíve csücske tömeget alakított a darabban, hogy alkalom adtán feltétlenül
megtekintem.)
Mielõtt ígéretemet beválthattam volna, magam is a tömegbe kerültem, de sajnos
már se híre, se hamva nem volt köztük annak a bizonyos fiatalembernek.
Tulajdonképpen a gyermekeimet kísértem a próbára, és gondoltam, majd amíg õk
szerepelnek, kiegészítem hiányos történelmi ismereteimet. Nem egészen úgy alakultak a
dolgok, ahogy elképzeltem. Szombat délelõtt megjelentünk több vállalkozó szellemû
anyukával, apukával és nagymamával egyetemben a felújító próbán. (Azt hiszem ezt így
mondják szakszerûen.) Tulajdonképpen én nem akartam volna szerepelni, de végül
beláttam, hogy nincs más választásom. Különben is csupa olyan dolgot kellett csinálni,
ami nem igényelt különösebb hozzáértést, úgymint rohangászás, sikongatás, domboldalra mászás. (Megjegyzem, a gyerekeknek ment is, mint a karikacsapás, még akkor is
izegtek-mozogtak, amikor a rendezõ ezt kifejezetten nem igényelte.) Gyakorlottabb szereplõk ezen az elsõ próbán nem is jelentek meg, Szilvi néni keveselte is a légio Brigetio
létszámát. A rendezõ is kereste a reneszánsz táncosokat, mire kiderült, hogy azért nincsenek jelen, mert a hétfõi bombariadót pótolják az iskolában. Ha lassan is, de kezdett
kiderülni, mi lesz a mi dolgunk. A nyitókép
simán ment, a színpad mellett kellett állni,
majd angolosan távozni. Másodjára már a
honfoglaló õseinket jelenítettük meg, integetve és a gyerekeket noszogatva vonultunk
el a színpad elõtt, majd a képzeletbeli nézõtér mögött rohamtempóban vissza a pékség
felé. (A lányom akkor már erõteljesen követelte a lovakat, mert azt ígérték, hogy a hátunk mögött fognak jönni. Ebbõl kifolyólag
nem is volt hajlandó a gyerekek közt menni,
nehogy lemaradjon a lényegrõl.) Rohangászás közben idõnként összekeveredtünk az
erõdöt éppen megtekintõ turistákkal, akik
szemlátomást nem vették zokon, hogy bekerültek az elõadásba. Ha lettek volna köztük japánok, bizonyára lelkesen kameráztak volna bennünket.
Ezek után leigázott fogolyként a teraszSissy Komáromban

ról megtekintettük Mátyás király egy szerelmes buja estjét. (Bár azt megállapítottuk,
hogy akkoriban valószínûleg mást jelenthetett ez a kifejezés, mert a színpadon csak
körbe-körbe sétáltak, jól nevelten, és csak a narrátor ismételgette, hogy szerelmes buja
este borult a palotára.) Miután a törökök elraboltak odalenn pár fehér személyt, mi is
színre léptünk, igaz nehezményeztük, hogy harc nélkül kellett megadni magunkat. Ez
után a vivátozós jelenet következett, aztán a földrengés, és azt hiszem itt abba is hagytuk az aznapi próbát. Másnap a tûzvész, az elsõ világháború, Trianon, Horthy Miklós,
a szocializmus, és az Unió volt soron, valamint az egész elölrõl.
Vasárnap délután többen meg voltunk gyõzõdve róla, hogy a nagy õskáoszon
kívül mást nem fogunk tudni elõadni.
A következõ próbán már derûsebbek voltunk. Elõkerültek az addig illegalitásban
lévõ fõszereplõk is, és már kezdett látványos lenni a dolog. Kiderült, hogy az egyik
anyuka még a mûszakját is elcserélte a próba kedvéért, és azzal gyõzte meg a kolléganõjét, hogy hátha épp most bontakozik ki a színészkarrierje. Egy régi kolléganõmmel
is összefutottam, aki annak idején szintén így került a színdarabba, hogy az unokáit
kísérte, és rábeszélték, legyen a tömeg lelkes tagja. Azóta már följebb került a ranglétrán, és most éppen egy korzózó dámát alakít. Rögtön el is határoztam, hogy én megpályázom majd jövõre Mária Terézia szerepét. Egyrészt mert az az egyetlen jelmez,
amibe beleférek, másrészt úgy láttam, hogy a legcsinosabb fiú vitte utána a koronáját.
Másnap jelmezes fõpróba! Az egyszerûség kedvéért már otthon felöltöztünk, de
nem számítottam arra, hogy az unokahúgom épp akkor néz be hozzánk pár percre.
Mindenesetre nyomatékosan megtiltottam neki, hogy bárkinek is elárulja, milyen szerelésben látott.
Mikor megérkeztünk, már ott találtuk Szilvi nénit honfoglalónak öltözve. Kicsit
korán érkeztünk az erõdbe, ezért leültünk az elsõ sorba, és csodáltuk a táncos fiúkat,
akik éppen fegyveres hajdútáncot jártak a színpadon. Azaz csak jártak volna, ha a jelen
lévõ kiskorúak el nem viszik a kardokat, némi
harcászati gyakorlat céljára. (Amit a rendezõ
harmadszori kérésére rögvest vissza is hoztak.) Közben besötétedett, és végre elkezdõdött a próba. Ment minden szépen, a gyerekek sem rendetlenkedtek, fölösleges energiájukat az egy zacskó babapiskóta elfogyasztására fordították.
És eljött a nagy nap! Mamát, papát jó elõre megfûztük, hogy nézzék meg az elõadást,
és meséljék majd el, milyenek voltunk. Ott is
voltak, a honfoglaláskor találkoztam is velük
a nézõtér mellett.
Nagyon hatásos jelenetei voltak az elõadásnak, amikor lõttek, mert a próbákon ez
kimaradt, tényleg hitelesen megijedtünk a
petárdáktól, ágyúdörgéstõl, az erõd tetején
lobogó tûztõl. (Nemcsak mi, a lovak is.) A
Doberdó

87

lovaknak voltak még más mellékhatásai is, én egyszer például határozottan érzékeltem, hogy valami puhába léptem. (Másnap a cipõk letakarításakor kiderült, a gyermekem úgyszintén.)
Úgy gondolom, az elõadás legfrenetikusabbra sikerült része kétségkívül a szocialista rendszer ábrázolása volt. Kezdve azzal, hogy a fiam kapásból fordítva kötötte a
nyakába a piros nyakkendõt, mert õ ilyesmit csak westernfilmben látott, és ott úgy
hordták. (Meg is állapítottuk, hogy az osztályban van olyan gyerek, akinek már az
anyukája sem volt úttörõ, olyan fiatal.)
Mi, öregek, akik láttunk május elsejei felvonulást, hitelesen alakítottuk tizenvalahány évvel ezelõtti önmagunkat.
És a tûzijáték utáni keveredésben az öltözõ felé bukdácsolva megállapítottuk, hogy
mi most tulajdonképpen magunkat nevettük ki.
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A szüzek
A képek 2000-ben készültek

Fõoltár készül az új templomba
Koppánmonostoron Cs. Kiss Ernõ Tatán élõ,
erdélyi származású fafaragómûvész legújabb alkotásán dolgozik. Fõoltárt farag, amelyet
Koppánmonostoron, a most épülõ katolikus templomban helyeznek majd el.
A tölgyfaoltár egyik oldalán Szent István (Vajk)
megkeresztelkedését, koronázását ábrázolja. Másik oldalán ugyancsak elsõ királyunk látható, amint
a Magyarok Nagyasszonyának, Szûz Máriának
ajánlja fel a Szent Koronát.
A tervek szerint karácsonykor szentelik fel az
új Kápolnát, amelybe a fõoltár kerül. Cs. Kiss Ernõ
a balladákkal kapcsolatos munkái mellett az utóbbi idõben több egyházi felkérésnek tett eleget.
Forrás: 24 óra, Kiss T. József
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Cs. Kiss Ernõ fafaragómûvész legújabb alkotásán dolgozik

Karácsonyra új templom a koppánmonostoriaknak
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Régi vágya teljesül Koppánmonostor lakóinak azzal, hogy egy csodaszép templomot adnak át várhatóan a karácsonyi ünnepek környékén. Az elõzményekrõl annyit
érdemes tudni, hogy az úgynevezett tornyos villa – így ismerik a környéken – amely
ma már mûemléknek számító száz éves épület, egykor a fõjegyzõ üdülõje volt, ugyancsak felújításra szorulna. Azt a szakemberek is tudják, hogy amennyiben nem hozzák
helyre az épületet, az tíz éven belül tönkre megy, az enyészeté lesz. A villa a gyõri
Püspöki Hivatalé. A két évvel ezelõtti tárgyalások után az idén az egyházi méltóságok
és a komáromi Eurotrade Kft., személyesen a társaság ügyvezetõ igazgatója, Szûcs
Attila között olyan megállapodás született, miszerint az Eurotrade Kft. felépít egy templomot a településnek, és ennek kompenzálásaként megkapja a tornyos villa tulajdonjogát. Miután ennek hivatalos, jogi része is rendezõdött mindkét fél részérõl, következhetett a gyakorlati megvalósítás.
Ez év júliusában megtörtént az ünnepélyes alapkõletétele az új templomnak, és
megkezdõdhetett a munka. A Dél-Komáromi Építõ Kft. készíti, a tervezési és kivitelezési
munkákat, amely lassan a befejezéséhez érkezik. A tervezést, a kivitelezést és az épület
belsõ munkáinak minden részletét egyeztette a cég a Püspöki Hivatallal – tudtuk meg
Lendvai Imrétõl, az építõ cég vezetõjétõl. Az erdélyi fatornyos stílusban készült templom
Koppánmonostor kis gyöngyszeme lesz, amely száznegyven négyzetméter alapterületû,
több mint 50 férõhelyes – alkalmanként mintegy száz hívõ is elfér – karzattal, orgonával ellátva. Ez a beruházás
közel ötven millió forint volt és Szûcs
Attila karitatív tevékenységét dicsérendõ – az új templom felépítése mellett
–, hogy felajánlott az egyház részére egy
faragott oltárt is, amelyet Cs. Kiss Ernõ
tatai népi faragómûvész készít el, amely
szintén befejezés elõtt áll. A kõmûves
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Az erdélyi fatornyos stílusú
templom Koppánmonostor
kis gyöngyszeme lesz

Kosztolányi Lászlóné
Túlélési tanácsok tapasztalatlan táborozóknak
Elsõs szülõként csak szállítói státuszt sikerült kiharcolni magunknak az erdei iskolában, az idén viszont már mint bentlakók vettünk részt az eseményekben.
Tavaly azért kellett ilyen fondorlatos módszerhez folyamodnunk, mert az utazás
elõtti szülõi értekezleten kiderült, hogy a tábor légterébe tévedõ postagalambok szomorú véget fognak érni. Én viszont nehezen tudtam elképzelni, hogy az itthon önállótlansághoz szokott fiúgyermekem meg tud majd küzdeni olyan hétköznapi dolgokkal,
mint például saját holmijának felismerése és helyes sorrendben történõ magára vétele. Ezért önként felajánlottuk szintén kételkedõ anyatársammal, hogy szívesen viszünk
utánuk naponta friss kenyeret, itthon felejtett papucsot, miegyebet, és közben persze
suttyomban meglessük fiainkat is. (Persze Szilvi nénink rögtön átlátott a szitán, de azért
beleegyezett.)
Nem mondom, kicsit megdöbbentem, amikor elsõ nap a gyerekem úgy elfutott
mellettem, mintha sose látott volna, és lefekvéskor is az apját hiányolta bõgve, és nem
engem, de gondoltam, ez jó jel, mert megvan nélkülem is.
Másodikban rögvest az elsõ alkalommal jelentkeztünk, nehogy ismét kimaradjunk
a javából, és még a kenyérszállításról is lebeszéljenek bennünket.
Fogalmunk sem volt mire vállalkozunk.
Pedig gondosan elõkészültünk. A tavalyi jegyzetek alapján kitaláltunk egy heti
menüt, amit állítólag a legjobban szerettek a gyerkõcök. Természetesen egy év alatt
sokat változott az ízlésük, és idén tavasszal már nem szerették a tésztát, megszerették
viszont a teát, amit elsõs korukban ki nem állhattak. Az egyik kislány, aki már elsõ nap
a spagettit követelte, és minden nap megkérdezte, mennyit kell még aludni a spagettiig,
abban a pillanatban közölte velem, hogy õ ezt nem szereti, amikor a tányérjára került.
Viszont a másik gyerkõc, aki az anyukája szerint ki nem állhatja a krumplifõzeléket,
rögvest elsõ nap háromszor evett belõle, és már szállóigévé vált a „kérsz még ebbõl,
amit nem szeretsz” mondat vele kapcsolatban. Még az volt a szerencsénk, hogy Juci
nénink régebben dolgozott a tömegétkeztetésben, és meglehetõs gyakorlatra tett szert
a menük átvariálásában. (Nem is beszélve a pogácsáról, ami szintén az Õ ötlete volt, és
még a gondnok nénit is levette vele a lábáról.)
Különben, Juci néninek rögtön elsõ nap akadt egy hódolója. Tulajdonképpen a
gondnok házaspárt kereste a férfiú, és épp Juci nénitõl érdeklõdött a hollétük felõl,
mire õ közölte vele, hogy csak késõ este térnek vissza a turistajelek festegetésébõl. Úgy
látszik a férfiúnak halvány sejtése sem volt róla, hogy mikor van késõ este, mert onnantól kezdve félóránként megjelent. Egészen addig, amíg Juci néni helyett én mentem ki
a tudtára adni, hogy ezúttal is hiába jött. De azért azt még elmesélte, hogy a közelben
avar kori sírra bukkantak, és feltétlenül kiránduljunk el oda a gyerekekkel. Megígértük,
igaz fogalmunk sem volt róla, hogy nézhet ki egy ilyen régészeti lelet. Lelkesen újságoltuk a visszatérõ csapatnak, hogy micsoda látnivaló van a környéken, mire Õk még
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lelkesebben felvilágosítottak róla, hogy már megtalálták, és integettek is nekünk onnan, de mi annyira el voltunk merülve a mosogatásban, hogy észre sem vettük. (Azért
az is kiderült, hogy õk sem értenek annyira az ásatásokhoz, mert régi ház maradványának vélték a sírkamrát.) Elsõ napi harci feladataink legnehezebbike a csomagok összepárosítása volt a megfelelõ gyerekkel. Volt olyan csomag, amelyiknek csak nehezen
akadt gazdája, pedig még név is volt rajta, de kis gazdája állította, hogy Õ ezt a táskát
még soha nem is látta. Végül azért minden a helyére került, a csomagok és a gyerekek
is. Persze mindenki az emeletes ágy tetején akart aludni, még az is, akinek ezt otthon
szigorúan megtiltották. (Fõként épp azok, akiknek megtiltották.)
Az esti zuhanyozás is többféle verzióban zajlott. Az elsõ napon az „elõször a
lányok, azután a fiúk” módszer látszott a legegyszerûbbnek. Azt kihagytuk a számításból, hogy amíg a lányokat csutakoljuk, az unatkozó fiúk a törölközõjüket és a pizsamájukat lengetve rohangásznak majd a folyosón, be-beleselkedve a fürdõszobába. Ezért
másnap az „egyik fürdõben fiúk, a másikban lányok” taktikát alkalmaztuk. Valamint
csak a törölközõ és alsógatya behozását engedélyeztük. Erre aztán a fiúk felháborodtak, mondván, hogy a lányok esetleg meglátják valami titkos részletüket. Szilvi néni
megjegyezte, hogy nem érti, miért ez a nagy szemérmesség, minekutána elõzõ nap
„egy szál pöcsben” rohangászott az egész bagázs. És akkor ártatlan szemekkel megkérdezte az a legény, akirõl azt gondoltuk, hogy a témában már semmi újat nem
tudunk neki mondani, hogy „az meg micsoda?” Persze megkapta a magyarázatot.
Fõleg a többiektõl.
Ezek után már semmiféle rendszert nem volt érdemes követni, mert úgyis mindig
volt olyan, aki nem akkor sorakozott fel a fürdõ elõtt, amikor kellett volna, és olyanok
is voltak, akik egyéb elfoglaltság miatt egyáltalán nem sorakoztak fel, csak akkor kerültek elõ a törölközõjüket lóbálva, amikor már azt gondoltuk, mindenki tiszta.
A konyhai és fürdõszobai feladatokon kívül tulajdonképpen semmi más dolgunk
nem volt, csak túráztunk, játszottunk és „csendespihentünk”.
Nekem a három közül a „csendespihenés” ment a legjobban. Ilyenkor próbáltam
némi életerõt gyûjteni kávé formájában, ugyanis az éjszakai alvás némi akadályba
ütközött. Egyrészt velem alvó kisebbik gyermekem állandóan letúrt az ágyról, másrészt
az emeleti lányszoba teljes „legénysége” rendszeresen egyszerre járt le pisilni, este 11
óra tájban.
Túrázásból többfélét is volt szerencsénk megismerni.
Elõször talán ismerkedjünk meg a túrázás hozzávalóival! Szükséges huszonvalahány gyerek, hátizsákjában szendviccsel és teával, valamint esõkabáttal felszerelve, és
a jelenlévõ összes felnõtt síppal és némi sebtapasszal. (A síp azért szükséges, hogy
olyan távolságokon keresztül is lehessen kommunikálni, amelyeket a hangunk nem
volt képes áthidalni, de szükségszerûen adódtak a különbözõ sebességgel közlekedõ
gyerekek között.)
Elsõ a „szerencsére kimaradtunk belõle” túra. Ez egyszer kivitelezhetõ, amikor az
ember kap egy délutánt arra, hogy megpróbáljon eligazodni egy vadidegen turistaház
berendezései között, megtalálja az összes edényt, és használatra alkalmassá tegye õket.
Második napon következik a „nem tudom, mire vállalkoztam” túra. Persze az
összes gyereknek már ismerõs volt a terep, mert tavaly is voltak már itt, és kacarászva

szórakoztak szegény felnõtteken, amikor kétségbeesetten néztünk felfelé, és annak a
feltételezésünknek adtunk hangot, hogy oda mi soha nem fogunk tudni felmászni.
Persze azért csak felküzdöttük magunkat, nehogy veszítsünk a tekintélyünkbõl.
Egyszer részt vettünk az „eltévedõs” túrán is. Elindultunk, hogy megkeressük a
turistaház közelében lévõ forrást, ami a tavalyi útvonalból kimaradt. Az útbaigazító
táblát még megtaláltuk, a forrást azonban már nem. Találtunk viszont egy egészen
csinos vadlest, amire persze mindenki fel is kapaszkodott. És még az az elõnye is meg
volt a dolognak, hogy senki nem lett vizes, amire igen nagy esélyünk lett volna, ha
mégis megtaláljuk a forrást. És a vadles elhagyása után is csak ketten érkeztek hasra
esve ki az erdõbõl indiánüvöltéssel hívva fel a figyelmet a produkcióra.
A „mindenkit elnevezünk valahogy” túrára akkor került sor, amikor az esõfelhõk
miatt beöltöztettem a rám bízott ifjoncokat az esõkabátjukba. A kislány, aki zöld színû
kabátot vett magára, rögvest megkapta az „Ufó” nevet Kovács Koko István mintája
szerint. A nem zöld kabátot viselõk is rögtön követelni kezdték a saját középsõ nevüket. Így aztán a hátralévõ kilométereken a következõ nevek ragadtak a gyerkõcökre
„Csendespihenõ”, „Lovag”, „Pityergõs”.
A legizgalmasabb az éjszakai, avagy „valami mozgott a bokorban” túra volt. A
túrára magunkkal vittünk egy ártalmatlan plüsskígyót, amit aztán a sötétség leple alatt
tisztességtelen céllal a mit sem sejtõ ofõ köré tekertem. Ezek után többen is láttak a
bokorban alvó vadállatokat és mocorgó sárkányokat. Sajnos, nem találtunk olyan
nagyobb méretû követ, amit az egyik pocsolyába dobhattunk volna némi félelmet
keltõ hanghatás érdekében. Az viszont kiderült, hogy mégsem nevelgetjük hiába
jómodorra a srácokat, ugyanis az erdõben magát teljesen biztonságban és egyedül
érzõ hajléktalant hangosan és érthetõen köszöntötték. (Fényes nappal ez még nem
mindig sikerül.)
Az esõ utáni „csizmaragasztó” túra arról az egy szem csizmáról kapta a nevét,
amelyik gyerekestõl maradt a sárban, és amikor a gyerkõcöt a lendület továbbvitte, a
csizma továbbra is a dagonyában maradt.
A legsikeresebb a „tudok egy rövidebb utat” túra volt, amit Bea néni eszelt ki. (A
férje késõbb elmesélte, hogy ezt a technikát a családi nyaralásokon és kirándulásokon
is rendszeresen alkalmazzák, és így egészen rejtett zegzugokat is megismernek az adott
országban és városban.) A dolog lényege abban merült ki, hogy levágjuk azt a négyöt kilométernyi utat, ami a nyaralók között kanyarog, és egy jól sikerült rohammal
rögvest a turistaúton találjuk magunkat. Az a domboldal, amit ebbõl a célból meg
kellett mászni nem is tûnt túl meredeknek, csak akkor derült ki, hogy mégis az, amikor
megpróbáltunk étellel teli hátizsákokkal pár gyerkõcöt magunk elõtt tolva feljutni rajta.
Persze akik már fent voltak, lelkesen biztatták az alant levõket. (Vannak olyan gyerekek, akiknek semmiféle domboldal nem okoz gondot.)
A „távcsöves” túra a közelben lévõ tévétoronyhoz vezetett, mert ott végre használni lehetett az addig gondosan rejtegetett távcsöveket. A kilátás még távcsõ nélkül is
nagyon szép volt, de azért a gyerkõcök megengedték, hogy mi, felnõttek is kukkeroljunk
egy kicsit, persze csak akkor, ha mi is rendesen sorban állunk. (Mögöttük.) Türelmesen
kivártam a soromat, és lelkesen a szemem elé emeltem a kukkert. Láttam is benne egy
barna buckát. Ez azért volt furcsa, mert távcsõ nélkül sokkal több mindent láttam.
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Mihelyt elvettem a szemem elõl, rögtön kiderült, hogy az egyik legényke feje búbját
nézegettem a csövön keresztül, aki elõttem állt gondolván, hogy én nagyobb vagyok,
nem nagyon fogja el elõlem a kilátást.
A „háztûznézõ” túrát azért iktattuk be, hogy megcsodálhassuk azt a tiroli stílusú
házikót a másik oldalról is, aminek az elejét már rengetegszer láttuk, és mindig ódákat
zengtünk a szépségérõl. Igaz, a gyerekeket a ház kevésbé érdekelte, viszont találtak egy
helyes kis dombot, amit elõször lelkesen megmásztak, utána még lelkesebben gurultak le róla, persze egymás hegyén-hátán. Remekül szórakoztak. Mi nem annyira, amikor próbáltuk leporolni a rájuk ragadt földet, füvet, egyéb gyomokat.
És minden túra közös jellemzõje volt, hogy a gyerekeket nem bírta eléggé elfárasztani. Mi, levegõ után kapkodva rogytunk le a turistaház lépcsõjére, õk pedig megkérdezték, hol a labda, mert mennének egy kicsit focizni.
Egy ilyen focimeccsen volt szerencsém bíróként részt venni. (Én a bíró feladatai
közül csak a sípolást tudom véghezvinni, semmiféle szabállyal nem vagyok tisztában.)
Partjelzõm, Melinda tudásban szintén hasonló szinten állt, de hiányosságainkat lelkesedéssel pótoltuk. Már a két csapat egymástól való megkülönböztetése is jelentõs
nehézséget okozott. És a kapusok személye is percenként változott, nem is beszélve a
félpercenként végrehajtott játékoscserékrõl. A pálya vonalai sem voltak egyértelmûek,
mégis állítom, hogy a mérkõzés izgalmak tekintetében felülmúlta a napokban zajló
foci EB-t. A mérkõzés végül kollektív röhögésbe fulladt, amikor a kapuban éppen
szolgálatot teljesítõ kislány a labdát nem a pálya közepe felé dobta, hanem a háta
mögé hajította. Ekkor többen a földre vetõdve hemperegtek a nevetéstõl, és nem
bírtak tovább focizni.
A labdán kívül persze vittünk magunkkal más játékokat is, de igyekezetünk feleslegesnek bizonyult. Csupán a twister nevû játéknak volt osztatlan sikere, igaz eleinte
nehézségeket okozott a jobb illetve a bal láb és kéz megkülönböztetése. (Nemcsak a
gyerekeknek, nekem is.) Miután ezt a problémát sikeresen leküzdötték, nem tudtunk
úgy elmenni a szoba mellett, hogy ne láttunk volna egy-két gyereket kitekert kézzellábbal egyensúlyozni a pöttyök, illetve egymás fölött.
A kapcsolattartás az itthoniakkal már nem volt olyan szigorúan ellenõrizve, mint
tavaly. Indulás elõtt minden szülõ megkapta a mobiltelefonjaink számát, és mindig a
legváratlanabb helyzetekben szólaltak meg a telefonok. (Felkaptuk a telefont mosogatás közben vizes kézzel, és lihegve félúton a hegytetõ felé. Képzelem, mit gondolhattak
az itthoniak.) Szerencsésebb szülõknek sikerült épp akkor hívni bennünket, amikor
„véletlenül” épp gyerek-közelben voltunk. Ilyenkor a gyerkõcök meglehetõsen rövid
idõ alatt lerendezték aggódó szüleiket és rohantak tovább, nehogy valami kapitális
dologról lemaradjanak. Idõnként SMS-formája volt a postagalambnak, az egyik anyukát például arról értesítettük, hogy a gyermek nadrágja darabokra szakadt, de benne
lévõ gyermeke nem szenvedett semmiféle sérülést.
Az utolsó este megpróbáltuk a holmikat ugyanazokba a táskákba gyömöszölni,
amikben a gyerkõcök elhozták. Érdekes, hogy valahogy egy hét alatt megnõtt a ruhák
térfogata, mert egyik-másik táskát igencsak meg kellett gyúrni, hogy minden beleférjen. Végül is mindennek meglett a gazdája, és másnap épségben értünk haza mindannyian.

Hazatérve lakásunkat enyhén romos állapotban találtam. Hiába, egy férfi a rábízott
lakásban csodákra képes. Rögtön meg is fordult a fejemben, hogy inkább visszamegyek még egy hétre táborozni, az kevésbé lesz fárasztó, mint itthon a romokat eltakarítani.
A szereposztás a következõ volt:
- aki mindent megevett, amit otthon nem: Mátyás
- akinek az itt töltött éjszaka volt élete legmélyebb alvása: Bobó
- akire nem tudtuk rábeszélni a saját törölközõjét: Zsebi
- aki már reggel a csendespihenõt várta: Hajnika
- akivel valami mindig történt: Szücsi
- aki a lányokat lovagiasan a hátán cipelte: Norbi
- aki takarodó után felvilágosította a fiúkat: Zoli
- aki takarodó után felvilágosította a lányokat: Gina
- akibe az összes fiú szerelmes volt: Vivi
- a szobaparancsnok, aki nem tudta, hogyan kell elvinni a balhét: Szilárd
- aki a táborban döbbent rá, hogy szereti a focit: Lacus
- aki a nyilakat rajzolta, hogy el ne tévedjünk: Könczi
- akit nem ilyennek gondoltunk: Dani
- aki a bizalmába avatott, és megmutatta az apukája levelét: Niki
- akinek a legjobban sikerült a nevetve hempergés: Bence
- aki megsérült a focimeccsen: Tomi
- aki a leggyakrabban mosolygott: Regi
- aki szerencsére mindet rendesen megevett: Anna
- aki állítólag lepottyant az ágyról, de nem vette észre: Évi (vagy Fruzsi)
- aki a szoba hírmondója volt: Petra
- aki mindig tudta, mit kell felvennie: Máté
- aki néha látványosan megsértõdött: Fruzsi (vagy Évi)
- a pótkerekek: Janika, Virág, Ábel, Eszter
- aki az egészet a nyakába vette: Szilvi néni
- aki a konyha fõnöke volt: Juci néni
- aki mindig tudott egy rövidebb utat: Bea néni
- aki a produceri teendõket végezte: Melinda néni
- aki mindezt lejegyezte: Edit néni
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175 éve született Komáromban a tudósok tudósa,
id. Szinnyei József
(1830-1913)
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A bibliográfus, irodalomtörténész, könyvtáros, a Magyar Tudományos Akadémia
levelezõ tagja iskoláit szülõvárosában kezdte. Alig 10 éves, amikor megkezdi a naplóírást, s a tollat csak a halál üti ki kezébõl. Naplója 64 kötetet tölt meg.
Õ szervezte meg a Magyar Nemzeti Múzeum Hírlaptárát.
A Magyar Írók Élete és Munkái 14 kötetében harmincezer írót regisztrál lexikális
igénnyel. (Ez húsz-harmincezer kézzel írott oldalnak felelt meg, amely igencsak nagy
kitartást, és szorgalmat követelt.)
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt a komáromi védõsereg önkéntes honvédeként (a végén fõhadnagyként) több csatában és ostromban vett részt.
Felbecsülhetetlen forrásértékû az itt írt naplójegyzete, amelyben a szemtanú hitelességével mondja el, írja le az ország legnagyobb erõségének életét. Az 500 oldalas napló
egy esztendõt ölel fel, 1849. október 4-ig, a fegyverletételig. Követi a napi történések
fonalát, hûen leírja a hadi eseményeket, részletes képet fest Komárom pénzviszonyairól, a 37. honvédzászlóaljról, a nagy történelmi események szereplõirõl. A vár szabadságharc alatti élete ebbõl kutatható a leghitelesebben. Komáromi tárgyú regényeihez
Jókai Mór is sok témát merített e naplóból.
A Jókai Mór Városi Könyvtárban Bondor István, megyénkben élõ fafaragó szobrászmûvész fali dombormûve õrzi emlékét.
Ez az egykori munkahelyem gyûjti Szinnyei József munkáit, akár eredeti (pl. a
Komárom 1848-49-ben. Naplójegyzetek 1887.), mikrofilm (Lapok egy kisváros életébõl), akár hasonmás kiadás (Magyar Írók Élete és Munkái).
A hetvenes években sikerült egy kéziratát Észak-Komáromban megvásárolni és
átcsempészni. Mint az író nálunk egyedüli kéziratát féltve, fémkazettában õrizzük.
A napló elsõ lapját az általam 1986-ban összeállított Helyismereti gyûjtemény
katalógusa borítóján alkalmazta Örveczky Gábor grafikusmûvész. Szerencsére, mivel
a fémkazettát -benne pénzt feltételezve – egy betörés alkalmával, a pótolhatatlan
füzettel együtt elvitték, így legalább szálkás betûit láthatjuk. (Milyen is a sors, ha akár a
veronda ablakdeszkáján hevert volna sem rabolják el, mivel könyv-féle nem kellett a
betörõnek.)
Javaslatunkra, városunk már 1975-ben utcát nevezett el róla Koppánmonostoron.
Akkor errõl örömmel adtam hírt a megyei napilapban, a megyei és az országos könyvtári szaksajtóban. A legutóbb kiadott várostérképen is szerepel.
A helyszínen azonban – ki tudja milyen tévedésbõl – Szinnyei Merse Pál utcát
találni! Már tizenegy éve a Komáromi Újságban javasoltuk Kecskés László helytörténésszel, hogy az akkor még csak néhány ott lakó családot érintõ utcát arra a névre
kellene „visszakeresztelni” (utcanév-táblát kicserélni, a házszám maradna!), aki azt
valójában megérdemelné. 2000-ben ugyancsak az önkormányzat lapjában a kérést
megismételtem, eddig eredménytelenül.

Igazán nemes gesztus volt városunk önkormányzata részérõl, hogy 2000-ben – a
szerzõ születésének 170. évfordulójára – a már említett „vártörténetet”, naplójegyzetet,
hasonmás kiadásban, ezer példányban megjelentette. Jó apropó lenne a mostani
évforduló kapcsán végre az utcanév sorsának rendezése.
Amennyiben nem korrigáljuk valaki korábbi tévedését, éppen annak a „48-as”
kiemelkedõ komáromi személyiségnek nem lesz utcája városunkban, akirõl az elsõk
között (30 éve)neveztek el utcát és tevékenykedéséért igazán megérdemelné. Ugyanakkor Sz. Mersének semmilyen komáromi kötõdése nincs, de két hasonló hangzású
utcanév egyébként bonyodalmat okozna.
Úgy tudom, a koppánmonostori iskola annak idején a mára rég eltûnt Dózsa
mezõgazdasági termelõszövetkezet neve után lett Dózsa iskola, amelyet szeretne megváltoztatni. E helyrõl is javaslom Szinnyei József nevét, aki irodalmi munkássága, de
szorgalma miatt is érdemes lenne erre. Kortársai nem véletlenül nevezték õt
Gõzhangyának…Örülnék, ha az iskolavezetés megszívlelné ajánlatomat és pozitív
döntést hozna, ahogyan a mûvészeti zeneiskola is elfogadta a Szinnyeivel a várban
ugyancsak fõhadnagyként szolgáló Egressy Bénire – a Szózat, a Klapka induló zeneszerzõjére tett névajánlatomat.
A Dózsa iskola „átkeresztelésére” legjobb alkalom lenne 2005. március 18-a,
Szinnyei József 175. születésnapja.
Tisztelettel:

Hegedüs Béla
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75 éves a komáromi Jókai Mozi
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A mozi születése – l895. decembere – óta egyre több helyen támadt igény arra,
hogy ezt az új, szórakoztató technikát mind több településen bevezessék. Természetesen a nagyobb városokban erre az l900-as évek elején már sor kerülhetett. Komáromban l925-ig kellett várni az eseményre. Ebben az évben Komárom város közönsége
mozi játszási engedélyt kapott. Ezen játszási engedélyhez szükség volt megfelelõ helyiségre, berendezésre és képesített
üzemvezetõre.
A katonai hatóságok a város rendelkezésére bocsátottak egy, a katonai gyakorlótéren, a ma már nem létezõ selyemgyár sarkától kb. 300 m-re fekvõ – a mai
Jókai Gimnázium mögött – szimplatetõs
padlásnélküli helyiséget, barakkot. Ez a
szemétlerakó utáni tehénlegelõn egy teljesen egyedülálló épület volt. Tetõzete
szigetelõ papírral fedett, gerendák közé
épített, 15 cm vastagságú hézagos fallal,
teljesen betonpadlóval.
Ehhez keresett a város valakit, aki a
mozit, illetve a helyiséget felszereli és üzemelteti.
Egy budapesti, Pap nevezetû személy
jelentkezett s ígéretet tett a berendezésre.
Az illetõ a helyiséget felszerelte ugyan,
de az elõadások megkezdése elõtt eladta egy komáromi, Rácz Antal nevû pékMelkovics Mihály
mesternek. Természetesen, õ semmit sem
értett a mozizáshoz, a vetítéshez. Rácz Antal szomszédja volt Melkovics Mihály.
Melkovics Mihály Gyõrben született 1894-ben. Tanulmányait Gyõrben és Budapesten végezte. Iskolái után a MÁV kötelékébe lépett, és mint tisztviselõ dolgozott. A
komáromi MÁV Fiókmûhely szakszervezeti bizalmija volt a Tanácsköztársaság után.
Rágalmazás, feljelentés miatt „B” listára került és a MÁV kötelékébõl elbocsátották.
Mint munkanélküli, elvégzett egy tanfolyamot, amelyen a mozi üzemeltetéshez szükséges szakképesítést megszerezte. Melkovics a családja segítségével megvásárolta a
berendezést és a felszerelést, úgy, hogy nem látta. Ezt követõen még a városi hatóságokkal is szerzõdést kellet kötnie az alábbi feltételekkel:10 %-os vigalmi adót, 15 %-os
forgalmi adót valamint 50 %-os nyereségrészesedést kell fizetnie. Mindezek után jött a

hideg zuhany! Amit vásárolt, szinte használhatatlan szemét volt. Sem a vetítõberendezés, sem a nézõtér berendezése nem érte el azt a szintet, amivel el lehetett volna
indulni. A fõvárosi kölcsönzõ vállalat sem adott ezekhez a gépekhez megfelelõ filmet.
Az elsõ legfontosabb lépés egy új, megfelelõ vetítõgép beszerzése volt. Egy GÖTZ
típusú Máltai keresztes gépet vásárolt és vizsgáztatott le tehát. Az elsõ elõadásokat
1925. szeptember 20-án tartották meg, igen gyér látogatottság mellett. Amíg száraz volt
az idõ, még elboldogultak valahogy, de amint bejött az esõs idõszak, a meglévõ
kevéske nézõ is elmaradt. Hol a tetõrõl áztak be, hol a talajvíz vette körül az épületet.
A hideg idõ beálltával tovább romlott a helyzet, mert a vékonyfalú, betonpadlós helyiséget nem lehetett normálisan befûteni. A városi hatóság által megígért segítség késett.
Néha - bár furcsa látvány lehetett – a közönség esernyõvel a feje felett ült a nézõtéren.
A Lenfonógyártól kért ponyvát a tetõre Melkovics, de ezt a betakarítás elõtt vissza
kellett adni. Végül a város palával fedette be az épületet.
Nyáron a nagy meleg miatt nem lehetett elõadást tartani. Öt évig tartó hasonlóan
keserves körülmények között üzemeltek. Melkovics Mihály ekkor felajánlotta a városnak, hogy saját telkén épít egy minden tekintetben megfelelõ, modern hangberendezéssel ellátott mozit. Hosszas alkudozás, tárgyalássorozat után megállapodtak. A régi,
szemétdombi mozit bezárták és a Kun Miklós utcai – ma Táncsics Mihály utca – telkén
1930. júniusában megkezdõdött az építkezés. A megállapodás úgy szólt, hogy a kölcsönök kifizetése után Melkovics a mozi helyiséggel 1966-ig rendelkezik, míg a berendezés teljes egészében mindörökre a saját tulajdona marad. A mozi megnyitása 1930.
szeptember 29-én kis ünnepség keretében történt meg.
Eleinte sokan jártak moziba, de rövid idõ után nagyon lecsökkent a nézõk száma.
1938 végén, amikor a két Komárom egyesült, ismét emelkedett a látogatottság.
A háború alatt a fasiszták minden mozdíthatót elvittek. 1945-ben az épület bombatalálatot kapott. Majdnem csak úgy állt a város, mint 1925-ben. Volt is meg nem is
mozi. Melkovics Mihály ismét a családja segítségével megvásárolta a szükséges felszerelést, kijavították a háború okozta károkat az épületen és még l945. novemberében
megindult a vetítés. 1946-ban a Nemzeti Parasztpárt kapott játszási engedélyt, de
továbbra is Melkovics üzemeltette az intézményt. 1948. július l-tõl a mozit átvette a
MOKÉP, de az államosítás után is megmaradt üzemvezetõnek. 1952-ig maradt a szakmában, majd állását felmondva máshol helyezkedett el. A Mezõgazdasági Minisztériumból ment nyugdíjba. Budapesten élt l980. májusában bekövetkezett haláláig. Komáromban van eltemetve.
A mozi egyik jegykezelõje Melkovicséknál szolgált és lakott. Elmondta, hogy az
egykori nézõközönség javarésze az akkori értelmiségbõl, illetve a fiatalabb korosztályból tevõdött össze. Sokan jártak át a Duna északi oldaláról, fõként orvosok, tanárok,
annak ellenére, hogy ott is mûködött már mozi. Ennek egyik oka lehetett, hogy Melkovics
– kapcsolatai révén – a Magyarországon megjelent és Budapesten elõször vetített
filmeket azonnal elhozta Komáromba. Néhány esetben saját oldalkocsis motorkerékpárján. A másik ok pedig az, hogy Melkovics mozija kultúrált volt. Ezt megerõsítette az
1908-ban született Vasvári Béla, aki még ifjúkorából, a 20-as évekbõl ismerte a komáromi mozgóképszínházat, s már a barakmoziban is dolgozott. Fõállásban a Fidler-féle
Lengyárban volt, munkaidõ után ment a mozihoz. Afféle mindenes volt. Filmet szállí-
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tott, takarított, plakátot ragasztott, jegykezelõként pedig a közönséggel került szoros
kapcsolatba. Veszélyes üzem volt akkoriban a filmkezelés, hiszen az alkalmazott nyersanyag, az un. nitrocellulóz rendkívül gyúlékony anyag. Egy alkalommal vigyázatlan
filmkezelés következtében egy teljes tekercs elégett. Ez idõ tájt Tatán az egész gépház
berobbant a film gyulladása következtében.
Vasvári Béla Bajor országban, egy lágerben látta viszont személyesen azokat a
sztárokat, akiknek a filmjei idehaza oly sikeresek voltak. Így Szeleczky Zitát, Vaszary
Pirit, Barabás Sárit és Hajmási Pált. Õk ott a táborban is felléptek, saját társaik – a
táborlakók szórakoztatására.
A MOKÉP után az 1953-ban létrejött Komárom megyei Moziüzemi vállalat üzemeltette a mozikat a megyében, így a komáromit is. A vállalat l993-ban megszûnt. Persze
azért a két idõpont között történt egy s más. A háború elõtt Komárom megyében a
legrégebben Esztergomban és Komáromban mûködött mozi. 1945 elõtt összességében 29 településen volt állandó vetítõhely illetve tartottak kisebb-nagyobb rendszerességgel vetítéseket. 1954-ben már 20 normál filmszínház és 56 keskeny mozi mûködött, valamint 23 települést lát el a vállalat vándormozi mûködtetése által filmes programokkal. Ahogy telnek az évek, úgy fut fel a látogatói létszám, egészen a nyolcvanas
évek közepéig. Ekkor új színfoltként megjelennek az autósmozik, bár elõtte már hasonlóképpen mûködtek kertmozik a megyében és országszerte is. Ezzel az új szolgáltatással megint megugrik a látogatottság. Túl sokáig persze ez sem tart. Öt – hat év
múlva elveszti a varázsát, és megint kezd visszaesni a látogatottság. S ettõl kezdve már
nincs megállás. Beindulnak a multiplex típusú mozik, a plázákon belül. Nagyobb
csáberõvel, mint bármi is valaha.
De most kanyarodjunk vissza egy kicsit a komáromi mozihoz. 1960-62. között megkezdõdött a mozi teljes felújítása. Részleges átépítés – a középsõ bejárat megszûnt, helyette két oldalt nyitott ajtókon lehet megközelíteni a nézõteret - szélesvásznúsítás, erõsítõ
csere, világítás korszerûsítése, fûtés, szellõzés újítása, akusztikai borítás, új függöny és új
ülõgarnitúra beszerelése volt az új idõk elvárása. 1968-ban új vetítõket kapott a filmszínház, majd 1976-ban ismét gépcsere történt és ez évben kicserélték a székeket is. 1979-ben
a mozitermen kívül valamennyi helyiség központi fûtést kapott, a terembe pedig
hõlégbefúvásos fûtést szereltek. Technikailag l993-ig semmi sem változott. 1993-ban
megszûnt a Moziüzemi Vállalat. Jogutód nem lévén, az üzemelõ mozik egy részét átvették az önkormányzatok, illetve ingyen és bérmentve hozzájutottak az épületekhez, berendezésekhez. S természetesen a meglévõ problémákat is el kellett fogadni ott, ahol
nem zárták be a mozikat. Márpedig elég sok helyen ez utóbbi történt. A kistelepülések
szinte mindegyike mozi nélkül maradt. Komárom-Esztergom megyében ekkor öt igazán
mozinak épült vetítõhely maradt, valamint néhány olyan kistelepülési mozi, amely a
mûvelõdési házakon belül mûködött, de csupán heti egy-két alkalommal tartott vetítéseket. A nagyobb településeken, így Komáromban is a meglévõ problémák – mint az
épületek – nem kielégítõ állaga, a nem megfelelõ technikai feltételek, valamint az üzemeléshez szükséges létszám átvétele nem kis gondot okozott az önkormányzatoknak. Komáromban a tulajdonos önkormányzat üzemeltetésre kiadta a mûvelõdési központnak.
Tehát 1993-tól a Jókai Mozi a mûvelõdési központ úgymond fiókintézményeként mûködik. Ez idõ óta új tetõt kapott – már beázott néhány helyen, a fûtés olajtüzelésrõl gáz-

üzemre állt át, a hangtechnika részleges felújításával javult valamelyest a hangzás, csúszásmentes borítást kapott az elõcsarnok s a legújabb változás, hogy bár a befogadó
képesség rovására, egy új és nagyobb színpad épült, melyen már több színházi produkció – Veszprémi Várszínház, Szerdahelyi Városi Színház – volt látható.
Néhány szót ejtsünk a tartalmi munkáról is. A kezdet ez értelemben akkor volt,
amikor l963-ban a megyében is elõször filmklub indult a Jókai Moziban. Ezen a
bevezetõ elõadást Kertész Pál, a Filmtudományi Intézet akkori fõmunkatársa tartotta.
Néhány évvel késõbb beindult a Jókai gimnázium filmklubja Lantos István, valamint
a Széchenyi István szakközépiskola filmklubja Miklós József vezetésével. Hosszú évekig a városban három filmklub mûködött. A nyolcvanas évek vége felé csökkent az
érdeklõdés, úgy a mozibeli, mint a középiskolás klub iránt, így lassan elsorvadt, s ma
sem középiskolai, sem városi filmklub nem mûködik a városban. Mármint olyan,
amely a mozi keretén belül látta el a közönséget. Idõközben úttörõmozitól a napközis
moziig, a filmbarátok sorozatától az éjszakai elõadásokig, valamint Szombat Esti Filmcsemegék címmel sokféle módját próbáltuk a film közönséghez való eljuttatásának.
Jelenleg a fentiekbõl már csak a napközis mozi él, hetente, kéthetente a város általános
iskolái számára. Az értékes filmek vetítése a havi mûsort kitevõ más jellegû, kommersz
filmek között elosztva történik, sajnos az arányuk elenyészõ, mert az elsõdleges a
bevétel növelése, amit csak olyan filmekkel lehet elérni, amelyek nem igazán képviselnek kulturális értékeket. Ugyanez igaz a magyar filmekre is, melyeket vetítünk ugyan,
de közel sem olyan arányban, mint azt szeretnénk.
A nyolcvanas évek végétõl autós mozit is üzemeltettünk, ám ötéves mûködés után
kifulladt, s a helyszínt, az Igmándi erõdöt egyébként is el kellett hagynunk, mert azt a
Mûemlék Felügyelet eredeti állapotába kívánja visszaállítani. Idõközben a mûvelõdési
központban Kamara mozit is üzemeltettünk. Ennek funkciója azóta átkerült a moziba.
Keressük a lehetõségét annak, hogy helyileg a Jókai Moziban indítsunk filmklubot,
esetleg kibõvítve azzal, hogy az érdeklõdõk számára a filmkészítéssel kapcsolatos
ismereteket, alapmotívumokat el lehessen sajátítani. Az új, megnövekedett színpad
adta lehetõségeket is szeretnénk kihasználni, helyet adva színházi, vagy más, színpadot igénylõ produkciónak.
2005. szeptemberében lesz 75 éves a komáromi Jókai Mozi. Erre az alkalomra
több, filmes rendezvénnyel készülünk. Többek között tervezzük valamely akkori film
premier elõtti bemutatóját, magyar filmhetet – külön felnõttek és külön gyermekek
részére. Az évforduló napján az elõadások 75 Ft-ért tekinthetõk majd meg. Az elõcsarnokban korabeli plakátokból szeretnénk kiállítást rendezni. A mozi volt dolgozóit egy
késõbb meghatározandó idõpontban találkozóra hívjuk. S természetesen a közönséget, a törzsvendégeket is szeretnénk valamilyen meglepetéssel jutalmazni hûségükért.
75 év egy intézmény életében nem igazán olyan nagy idõ, ám a jelenlegi helyzet –
a sorozatos mozi megszûnések – ismeretében bizony megbecsülendõ életkor. S ha
városunk önkormányzata, valamint a kedves közönség is úgy érzi, hogy szükség van
erre a kulturális szolgáltatásra, akkor talán még több kerek évfordulót tudhat majd
magáénak a komáromi Jókai Mozi. Végezetül: a mozi 75 éve alatt a következõ személyek voltak az intézmény vezetõi – Melkovics Mihály, Noll Miklós, Plank Mártonné,
Kadlicsek Józsefné, Varga Gézáné, Boldog Katalin, s jelenleg Tonomár István.
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Ez is Monostor
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Temetõi buszmegálló

Szabadstrand

103

Kiserdõ
Fotó: Monostori János

Budapesten a Közlekedési Múzeumban láttuk
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Mérföldkõ 1850-tõl a BudaBécs közötti postaút mentén.
Újszõnyben a mai Komárom
térségében állt.
1 Bécsi mérföld =7,5858 km
Irányjelzõ: Wild László építész
alkotása 1987
Összeállította: Monostori János

100 éves történetek
– levéltári kutatások 1905-bõl
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Tonomár István
TUDNÁL-E SZERETNI MÉG ?
Tudnál-e szeretni még?
Így, ahogy reánk
Szakadt a föld
És az ég.
Tudnál-e szeretni még?
Ezek után,
Amint sorol
A kínosan pedáns
Arcot igénylõ,
Elbarangoló délután.
Tudnál-e szeretni még?
Az idegen
Ágyak, fülledt
És meggondolatlan vágyak
Bölcsõjébõl
Kiszakadt tested
Varázsával.
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Tudnál-e szeretni még?
Amint agyadba
Más arca gravírozódik,
És névjegyed a
Nem tudom
Ismétlése közt
Könnyekben mosódik el.
Tudnál-e szeretni még?
Ha régi fájdalmaid
Felejtenéd, ha
Velem, ki gyarló vagyok,
Együtt lehetnénk
Csak egy kicsit nagyok.
Tudnál-e szeretni még?
Ha mondom naponta
Százszor: szeretlek.
Egy szál virággal
Naponta, lábadról
Talán ha leveszlek.
Tudnál-e szeretni még?
Ha mondom fogd
Meg kezem és
Felejtve, dõlve egymásba,
Miénk lehetne
A föld s
Az ég.

Tekintetes Polgármesteri hivatalnak
Komárom
A kereskedelemügyi m. kir. Miniszter Úr 76912/1904 sz. a. kelt intézvényével elrendelte, hogy az Erzsébet hidnak és feljáróinak öntözését a folyó évben házilag végeztessen.
Arra kérem tehát a tekintetes polgármesteri hivatalt, hogy a híd közelében egyik
közkútat arra kijelelölni sziveskedjék, hogy onnan az állam tulajdonát képzõ öntözõ
kocsit a szükséghez képest megtöltethessem.
Az öntözõ kocsi megtöltésének ellenõrzésére teendõ intézkedéseit kérem annak idején velem közölni.
Komárom, 1905. Január hó 22 év.

Tekintetes Tanács!
A helybeli államépitészeti hivatalnak 883/905 t. sz. átirata tárgyában tisztelettel javaslom, hogy az Erzsébet-híd és feljáróinak öntözésére az állam épitészeti hivatal által
eszközlendõ vizvételre a következõ tüzcsapok jelöltessenek ki:
1) Baross utcza dunafelöli sarkán levõ tüzcsap
2) Erzsébet szigeten a Fried-háznál levõ tüzcsap
3) Ujvárosban a hidlejáró alsó végén levõ tüzcsap
Az elhasználandó vizmennyiség után fizetendõ dijat évi általány összegben és pedig
az 1903 és 1904 években e czélra elhasznált mennyiség köbméterenként 30 fillérrel
számitandó értékének átlagában javaslom megállapitandónak:
Az állam a dunahidak és lejárók öntözésére felhasznált vizmennyiségért fizetett a
vizmü könyvelés szerint:
1903 évben K. 439.71
1904 évben K. 599.66
Összesen: K. 1039.37
Az évi átlagátalány összeg tehát lenne 519.68 k. kikerekitve 520 korona.
Mert minden egyes öntözökocsi megtöltésének ellenörzését oly költségesnek tartom, hogy ez a vizdij nagy részét felemésztené.
Komárom 1905. február 10
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Felvétetett Komáromban, 1905 évi márczius hó 7-én Domány János kir. fõtanácsos,
polgármester elnöklete alatt Farkas Géza tanácsnok, Koncz Lajos tanácsnok, Dr. Vásárhelyi Domokos t. ügyész, Mauber Zoltán aljegyzõ és Szij Ferencz tb. aljegyzõ
jelenlétében megtartott rendkivüli tanácsülés alkalmával.
43.
Elnöklõ polgármester elõterjeszti, hogy a lovassági laktanya ügyében oly értesítést
nyert a kereskedelmi minisztériumból, mely szerint a hadügyminisztérium és kereskedelmi minisztérium közt ez ügyben folyt tárgyalások befejeztettek. Célszerû lenne
tehát az ügy további elintézését a hadügyminisztériumban személyesen megsürgetni, hogy a nyár folyamán minden szükséges jóváhagyás kieszközölhetõ s a kaszárnya építés még ez évben megkezdhetõ legyen. Kéri, hogy õt és a t. ügyészt a tanács
küldje ki ezen ügynek Bécsben, a hadügyminisztériumban leendõ személyes sürgetésére, mely kiküldetésnek a Fõispán úrral együtt f. hó 9-12-én fognak eleget tenni.
A tanács a polgármester által elõterjesztetteket tudomásul véve, a lovassági laktanya
építési ügyének Bécsben, a cs. és kir. közös hadügyminisztériumban leendõ személyes megsürgetésére a polgármestert és Dr. Vásárhelyi Domokos t. ügyészt kiküldi.
Szij Ferenc
tb. aljegyzõ

Domány János
Kir. tanácsos, polgármester

Felvétetett Komáromban, 1905 évi márczius hó 20-án Domány János kir. fõtanácsos,
polgármester elnöklete alatt Farkas Géza tanácsnok, Koncz Lajos tanácsnok, Dr. Vásárhelyi Domokos t. ügyész, Dr. Gaál Gyula fõjegyzõ, Mauber Zoltán tb. fõjegyzõ és
Szij Ferencz tb. Aljegyzõ jelenlétében megtartott rendkivüli tanácsülés alkalmával.
49.
Elnöklõ polgármester kijelenti, hogy Meralényi Gyula szatmári püspök, egykori komáromi plébános temetésén a város képviseletében Sárkány Ferencz fõkapitány
jelenik meg, s a város közönsége nevében a ravatalra koszorút helyez. A fõkapitány
e czélból Szatmárra már elutazott.
Tudomásul vétetik.
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164/kgb. 1904. szám.
A m. kir. Államépitészeti hivatal bejelenti, hogy a Komárom-kálna-garamberzenczei
állami közut törzskönyve kézi müvelete elkészült, kéri ennélfogva az 1890. évi I.
tczikk 67.§. értelmében a hitelesitésre vonatkozó határozat meghozatalát.
HATÁROZAT
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Az államépitészeti hivatal jelentésére az 1890. évi I. tczikk 67.§. értelmében a Komárom-Kálna-garamberzenczei állami közut Komárom sz. kir. Város törvényhatósága
területén keresztül vonuló részére törzskönyvezési müveletének hitelesitése elrendeltetik. A tárgyalás vezetésével Domány János kir. Tanácsos polgármester bizatik
meg. A bizottság a maga kebelébõl Kirchner Mihály közigazgatási bizottsági tagot
küldi ki.
Az eljáró bizottságba meghivatik még a m. kir. Jogügyi igazgatóság /:Budapest:/,
Ruprecht Kálmán központi müszaki tanácsos /:Budapest, kereskedelem ügyi minisztérium:/, a m. kir. Államvasutak igazgatósága /:Budapest:/, cs. és kir. Müszaki igazgatóság /:Komárom:/, a komáromi m. kir. Államépitészeti hivatal és két törvényhatósági
bizottsági tag. A hitelesitési eljárás határnapjául 1904. évi augusztus 4-ikének 10
órája tüzetik ki. Összejöveteli hely a városháza nagyterme.
A polgármesteri hivatal köteles az idecsatolt törzskönyvezési müveletet 30 napon át
közszemlére kitenni, az állami út szomszádságában levõ minden egyes birtokost,
háztulajdonost a jelen határozatról oly felvilágositással értesiteni, hogy a müveletet
megszemlélhetik és amennyiben a felvétel ellen bárminemü kifogásai volnának, azok
a 30 nap tartama alatt irásban polgármesteri hivatalhoz nyujthatják be, vagy szóbelileg a tárgyaláson adhatják elõ.
A köröztetésrõl minden egyes szomszédos birtokos, háztulajdonos által aláirt körözõ
iv szerzendõ be.
A müveletek 30 napi közszemlére tétel után a beszerzett körözõ ivekkel az esetleges
irásbeli kifogással és 30 napi közétételt bizonyitó okirattal a komáromi m. kir.
Államépitészeti hivatalhoz küdendõk vissza, hogy azokat a tárgyalásokra összegyüjtve,
magával vihesse. Bõvebb felvilágositás minden egyes felmerülhetõ esetben az
államépitészeti hivatalnál szerezhetõ be.
Komárom sz. kir. Város közigaz. Bizottságának 1904. junius 14. ülésébõl
A közigazgatási bizottság elnöke
Komárom szab. Kir. Város közönségének
A szab. Kir. Város törvényhatósági bizottságának 1904 évi október hó 19-én és folytatva tartott közgyülésében 254/663 b. sz. a hozott s a szab. Kir város polgármesterének 1904 évi november hó 14-én 11959 sz. a kelt jelentésével felterjesztett határozatára a következõkrõl értesítem Czimet:
Jóváhagyom idézett határozatának felebbezéssel senki részérõl meg nem támadott
azt a részét mely szerint kimondta hogy az állami Erzsébet híd folytatását képzõ vasúti
áthidalásnak jobbra esõ és az újvárosi gyárutczába vezetõ oldallejáróját községi
kezelésbe átveszi és a kövezetvám terhére leendõ fenntartását elrendeli.
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Idézett határozatának a Komárom vármegyei m. kir. Államépítészeti hivatal részérõl
felebbezéssel megtámadott azt a részét a mely szerint a vasúti pályaudvarhoz és a
vasúti raktárakhoz vezetõ két oldal lejárónak átvételét megtagadta felülvizsgálván
mielõtt a felett érdemileg döntenék kivánatosnak látom azon kérdés teljes tisztázását
hogy azt az útvonalat a melynek a kérdéses útátjárók tartozékait képezik, ezen lejárók
létesitése elõtt ki tartotta fenn s amennyiben azt a m. kir. Államvasútak mint ezen
útvonalnak az 1899. évi I … 33§-a értelmében kizárólagos tulajdonosa maga tartotta
volna fel felhivom Czimet, hogy a szóban forgó oldallejárók átvétele és fenntartása
végett a m. kir. Államvasútak igazgatóságát keresse meg, s ez iránt tõle veendõ értesítés a lapján ide kimerítõ felvilágosító jelentés legyen oly célból, hogy határozatának
ezidõszerint függõben tartott része felett érdemileg dönthessek.
Az idézett felterjesztés egyik mellékletét idecsatolva vissza küldöm.
Budapest, 1905 április 26-án
A miniszter megbizásából:
……………………………….
Miniszteri tanácsos
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Komárom szab. kir. város Tanácsa.
Tárgy:
Zechmeister János, a monostori hegyközség bírájának jelentése a monostori mezei
közös dûlõ utak rendezése és a határjelek felállítása tárgyában.
Ezen jelentésben a hegyközség birája azon panaszt emeli, hogy a monostori mezei
közös dülõ utak jogosulatlan foglalások által megszûkítettek, elszántattak és másfelé
irányíttattak, részben megrongáltattak annyira, hogy azokon az egyes szõlõkbe való
jutás a személyi biztonság veszélyeztetésével jár.
Minthogy e szerint a monostori közös dülõ utak rendezése és eredeti állapotukba
való visszahelyezése elodázhatatlan szükséggé vált, a tanács a rendezés végrehajtásával Filó Tamás városi mérnököt bizza meg azzal, hogy a hegyközség hivatalos
képviseletének és az egyes dülõ utak által érdekelt földtulajdonosok meghallgatása
mellett a helyszini tárgyalást megtartván a közös dülõ utak térkép szerinti nagyságát
és irányát állapítsa meg.
Utasítja továbbá a tanács Kacz Lajos tanácsost, hogy a birtokhatár megjelölésérõl
szóló szabályrendeletet a monostori hegyközség területén hajtsa végre.
Mirõl egyideûleg Zechmeister János hegyközségi biró azzal értesítettik, hogy a városi
mérnök felhívására és az általa kitûzendõ határidõben a dülõ utak által érdekelt
földtulajdonosokat a helyszínre hívja meg.
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Komárom, 1905. máj. 11.

Jegyzõkönyv
Fölvétetett Komárom – P. Monostor hegyközség 1901. év május hó 12-iki évi rendes
közgyûlésén.
Jelen voltak: Zechmeister János hegybíró, Herbert János h. hegybíró-pénztárnok,
Konkoly János helyjegyzõ, Friedrich Sándor, özv. Baráth Ferenczné, Kõrösi István,
Bedecs István, Bujdosó György, Mészáros József, Csépes János, Csölle János, Ponthe
Boldizsár, Takács Dávid, Gyekes János, Herdics János id., Csiba János, Paréj István,
Vörös János, Lapos Márton, Lelkes István, Markovits András, Óváry Ferencz, Puskás
István, özv. Musitz Józsefné, Bedecs Ferencz, Poloni Lajos, ifj. Szabó János, Csóka
Péter, id. Vörös János, Olajos Lajos, Molnár János, Mészáros János, Simon György,
Penthe József, Kirizs Ferencz, Czifrik Jakab, Takács Tamás, Borsos Ferencz, Bedecs
Vendel, Hegedûs Mihály, Kirízs József birtokosok; továbbá Kacz Lajos városi tanácsos úr és Konkoly Thege Béla k. t. sz. biró úr mint vendégek.
1. Hegybiró üdvözölvén a szép számmal megjelenteket, elrendeli a szavazatok megszámlálását, hogy az egybegyûlt közgyûlés határozatképessége
megállapítható legyen.
A megjelent birtokosok 150 szavazatot képviselvén, mely szám a hegyközségi szabályzat értelmében az abszolút többséget, mely a határozat képességhez megkivántatik, kiteszi; hegybiró a közgyûlést határozatképesnek jelenti ki.
2. Hegybiró közgyûlés elé terjeszti a hegyközségi választmány által fölülvizsgált és jóváhagyott 1900 évi hegyközségi pénztári zárszámadást.

Bevétel
Pénztári maradvány
Az 1900 évi h. K.
járulékokból
Hátralékos h. K.
járulékokból
Hegyköz. permetezõ
használat
Össz.=

a) Vagyon
Pénztári maradvány
1900 évi hátralékok
1899 évi hátralékok
Régebbi évekrõl
hátralékok
Összesen

Kor.
295
646

Fil.
16
26

Kiadás
Kor. Fill.
A pénztárban talált nyugták
és számlákra
655 65

19

60

Pénztár maradvány

8

40

969

32

313
54
27
19

67
66
44
50

415

27

Egyenleg
Mérleg
Teher
Egyenleg

313 67

969 32

415

27

415

27

A közgyûlés ezen a választmány által fölül vizsgált és jováhagyott zárszámadást tudomásul veszi s elfogadja és a számadó pénztárnoknak a fölmentvényt megadja.
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3.

Hegybiró elõterjeszti a h. k. választmány által az 1901 évre tervbe vett következõ költségelõirányzatot:
a.) Helyett. hegybiró-pénztárnok fizetése .............................. 80 korona
b.) Hegyjegyzõ fizetése .......................................................... 80 ’’
c.) Hegyõr fizetése ................................................................. 270 ’’
d.) Pásztorok fizetése ............................................................ 190 ’’
e.) Lõszerekre ........................................................................ 20 ’’
f.) Hegyk. adó és fegyver adó ............................................... 20 ’’
g.) Elõre nem látott kiadásokra ............................................. 40 ’’
Összesen 700 korona
Ezen költség elõirányzat mintegy kétszázharminc kat. holdra elosztva, kat.
holdankint esik 3 Korona.
Közgyûlés ezen költség elõirányzatot elfogadja.

4.
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Hegyközségi biró jelenti, hogy miután a 3 évre választott hegyközségi elöljáróság mandátuma a mai napon megszünt, azt a közgyülés elõtt leteszi, s
kéri, hogy a közgyülés a következõ 3 évre a tisztviselõi állásokra azokat az
egyéneket, kiket bizalmából kifolyólag méltónak talál, válassza meg.
Közgyûlés élvén választási jogával, elõször is a hegybirói tisztségre
egyhangulag és lelkesedéssel ismét Zechmeister János urat óhajtja megnyerni; s az egybegyûlt közgyûlés kéri Zechmeister J. urat, hogy ezen tisztséget, melynek viselõje iránt a hegyközségi birtokosság csak tisztelettel és
elismeréssel adózhat, - fogadja el továbbra is.
Zechmeister János úr megköszönvén a személyébe helyezett bizalmat hegyk.
birói állást három évre újból elfogadja. Pénztárnokot-jegyzõt sem kíván a
közgyûlés választani, e szerint a hegyközségi elöljáróság és a h. községi
választmány az alábbi név sor szerint újból megválasztatott:
Hegybiró ............................... Zechmeister János
Helyt. H. biró pénzt. ...................... Herbert János
Hegyjegyzõ ................................. Konkoly János
Hegyõr ........................................... Puskás István
Választmány:
Nagy Tuba János
Soós Károly
Schmidthauer Lajos
Penthe Boldizsár
Fridrich Sándor
Bedecs Vendel
Mészáros János
Borsos Ferencz

Dr. Gaál Gyula
Papp Elemér
Poloni Lajos
Mikos Nándor
Turi Nagy János
Szokolai Mátyás
Hegedûs Mihály

5.

Olvastatott a legutóbbi választmányi ülés alkalmával, mely szerint a mai
napon egybegyûlt közgyûlés bizza meg az újonnan választott hegyközségi
választmányt egy mielõbb eszközlendõ mesgyejárás tartásával, melynek
feladata lenne a hegyközségi területek és utak felmérése és azoknak bizonyos jelekkel való meghatározása; s miután köztudomású, hogy említett
helyeken több foglalás történt, kerestessék meg a városi hatóság, miszerint
ezen legközelebb tartandó mesgye járásra a városi mérnök kiküldetnék,
hogy így egyes kérdés és hegyközségi területek pontosan felmérettessenek,
s azok törvényes úton régi állapotába visszahelyeztessenek.
Közgyûlés ezen inditványt magáévá teszi, s utasítja a hegyk. elöljáróságot,
hogy ezen ügyben a kellö intézkedéseket tegye meg.
Több tárgy nem lévén a közgyûlés véget ért.
Konkoly János
Hegyközségi jegyzõ
Zechmeister János
Hegyközségi bíró
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Nagyságos Polgármester Úr!
A Kisfaludy Társaság, magyar széptudományi intézet, szerdán, folyó hó 31-dikén,
délután 5 órakor a M. Tud. Akadémia disztermében Jókai Mór emlékére ünnepélyes
ülést tart.
A magyar irodalomnak e kegyeletes ünnepélyére, az elnökség nevében van szerencsénk Komárom Sz. Kir. város közönségét mély tisztelettel meghívni.
Budapest, 1905 május hó 24.
A Kisfaludy Társaság titkára M. Kir. Földmûvelésügyi Minister.

Valamennyi alispánnak és törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének.
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Az ország egyes vidékein észlelhetõ munkás mozgalmak arra engednek következtetést, hogy az aratás lefolyása az idén esetleg ismét megzavarásoknak lehet kitéve.
Minthogy pedig a megkötött szerzõdések érvényesítését, a dolgozni akarók munkáját s általában az aratás zavartalan lefolyását a közgazdaság és a közrend szempontjából feltétlenül biztosítani kell, a mozgalom ellen teendõ intézkedések nemcsak a
közvetlenül érdekelt vármegyékre tartoznak, hanem kötelessége valamennyi törvényhatóságnak és törvényhatósági, községi tisztviselõnek közrehatni, hogy a közérdek feltétlenül biztosítassék, annyival is inkább, mert ha a nyári gazdasági munkák
zavartalan lefolyása kellõen nem biztosíttatik, kétségtelen, hogy a mozgalom a ma
még érintetlen vidékeken is felkavarja a munkások magatartását. Épen azért felhívom
a Czimet a következõk felelõsség terhe mellett való teljesítésére.
I.
Legkésõbb a folyó évi június hó 15-ig tegyen jelentést hozzám arról,
1. hogy törvényhatóságában a birtokosok szerzõdtettek-e már aratókkal?
Valószinû-e, hogy a szerzõdések akadálytalanul teljesitettni fognak avagy
nem?
2. hogy ha a szerzõdések kötése az ottani szokás szerint ezen idõponton túl
szokott eszközöltetni, remélhetõ-e, hogy a szerzõdtetések nem fognak akadályba ütközni?
3. ha még nincsenek a szerzõdések megkötve s nem is remélhetõ, - hogy a
szerzõdések akadálytalanul megköttetnek, hány birtokos lesz arató-munkás nélkül s ilyképen hány pár arató-munkás fog hiányozni?
4. hány használható aratógép van a törvényhatóságban?
5. ha az aratási sztrájkmozgalom jelenségei észlelhetõk a törvényhatóság területén, azt is jelentse be, hogy mely központokon lenne indokolt aratógépeket készletben tartani?
6. lesznek-e a törvényhatóság területén olyan gazdasági munkások, a kik
július elsõ napjaiban más vidékre is hajlandók az esetleg szerzõdésszegõ
munkások pótlására napszám és élelmezés mellett elszegõdni? A felhívástól számítva mennyi idõ alatt lehetne ezeket az elsõ vasúti állomásra
utrakészen összetoborozni? Melyik járásban? Mi a fõszolgabíró … pontos
czíme?
Ha a bizalmas módon beszerezendõ adatok szerint vannak ilyen munkások, azokat
a járási fõszolgabíró … tartsa nyilván. Ha szükség lenne e munkásokra, az illetõ
járási fõszolgabírót … fogom közvetlenül táviratilag felhivni, hogy a táviratban megjelölendõ számu munkásokat szállítsa el.
Ha Czimed jelentésének felterjesztése után a bejelentett munkások létszámában
lényeges változás áll be, az illetõ járási fõszolgabíró … táviratban esetenként közvetlenül hozzám jelentse be, hogy a szerzõdéskötések esetére igénybevehetõ munkások létszámában csökkenés vagy szaporodás állott be, azért, hogy mindig biztosan
tudhassam, mennyi munkás áll a szerzõdésszegõk pótlására rendelkezésre?

Megjegyzem, hogy amennyiben az aratás alföldi és dunántúli vármegyékben korábban történik, mint a felvidéki és az erdélyi vármegyékben, a szerzõdésszegõk
pótlására a felvidéki és erdélyrészi vármegyékben, minden esetre az illetõ birtokosok elõzetesen kikért hozzájárulásával s azon vidék gazdasági érdekei szem elõtt
tartásával azokat a munkásokat is számbavehetõknek vélem, akik otthon már el
vannak szerzõdve aratásra, - vagy ha nincsenek is elszerzõdve, de az ottani aratás
végett feltétlenül szükségesek, mert még abban az esetben is, ha tényleg szükség
lenne ezekre a szerzõdésszegõk pótlása czéljából, július hó 20-a körül már haza
lehetne õket szállítatni s így az aratási munkát otthon is elvégezhetnék. …
Ezek közlése után ismételten figyelmeztetem Czimedet, hogy e rendelkezések végrehajtásában felelõssége tudatában a kellõ körültekintéssel, határozottsággal, eréllyel
és tapintattal pontosan járjon el a végrehajtásra hivatottakat kellõ módon utasításokkal lássa el, eljárásukat szigorúan ellenõrizze s általában biztosítsa azt, hogy a
mozgalom ellensúlyozására irányuló akczió az egész vonalon a legkisebb zavar,
tétovázás és fennakadás nélkül legyen lefolytatható.
A midõn még megjegyzem, miszerint szükségesnek tartom, hogy az egész akczióba
a gazdasági egyesület vezetõsége révén s azzal együtt müködve a gazdaközönség is
megfelelõen bevonassék, hangsulyozom, hogy az ügy érdekében az intézkedéseket
lehetõleg minden nagyobb feltûnés nélkül, teljes nyugodt s komoly határozottsággal, ugy kell megtenni, hogy czéltalan izgalmak helyett az akczió a kormányzat és
közigazgatás öntudatos tevékenysége iránt a bizalmat s tiszteletet keltse fel.
Budapesten, 1905. évi május hó 24-én.
Tekintetes Tanács!
5142 számra jelentem, hogy Komárom szab. Kir. Város területén csak kis birtokok
vannak, ahol az aratás a tulajdonos és házi népe, kisrészben a szomszéd falvakból
szegõdtetett aratók végzik, s arra hogy itt zavarok keletkeznek semmiféle kilátás
nincs. Aratógép a város területén nincs, s olyan gazdasági munkások a kik lekötöttségben nem volnának s igy vidékre elmenni hajlandók lennének – szintén nincsenek.
Komárom, 1905 június 6.
r. - fõkapitány
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Udvari gyászjelentés.
Legfelsõbb rendeletre: néhai József fõherczeg, Õ csász. és kir. Fenségéért az udvari
gyász hétfõtõl, 1905. junius hó 19-étõl kezdve négy héten át következõ változtatással
viselendõ:
A cs. és kir. tábornokok, törzs- és fõ-tisztek június hó 19-étõl kezdve, az egész gyászidõ alatt, úgy szolgálatában, mint szolgálaton kívül, a fátyolt a bal karon viselik.
A cs. és kir. belsõ titkos tanácsosok, kamarások és asztalnokok az elsõ két hétben,
vagyis június hó 19-étõl kezdve bezárólag július hó 2-áig, nemzeti gyászöltönyben,
aczél vagy befuttatott ékszerrel, szines kövek nélkül és hasonló karddal, az utolsó két
hétben pedig, vagyis július hó 2-ától kezdve bezárólag július hó 16-áig, az említett
öltönyben, arany vagy ezüst ékszerrel, színes kövek nélkül s hasonló karddal jelennek meg.
Meghivó
Dicsõ emlékû József fõherczeg õ fensége lelkiüdvéért f. hó 20-án délelõtt 9 órakor a
Szent András-templomban ünnepélyes requiem lesz, melyre a t. Czimet ezennel,
tisztelettel teljesen meghivom.
Komárom, 1905. június 19-én.
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Kutschera József
Plébános

Felvétetett Komáromban, 1905 évi június hó 17-én Domány János kir. fõtanácsos,
polgármester elnöklete alatt Farkas Géza tanácsnok, Koncz Lajos tanácsnok, Dr. Vásárhelyi Domokos t. ügyész, Dr. Gaál Gyula fõjegyzõ, Mauber Zoltán aljegyzõ és Szij
Ferencz tb. aljegyzõ jelenlétében megtartott rendkivüli tanácsülés alkalmával.
122.
Elnöklõ polgármester indítványozza, hogy József kir. herczeg Õ Fenségének az uralkodó családot és az egész országot mély gyászba boritó elhunyta feletti részvétünk
kifejezéséül az elhunyt kir. herczeg fiához, József Ágost Õ Fenségéhez a törvényhatóság nevében részvéttávirat intéztessék, a Budapesten f. hó 19-én végbemenõ temetésen a polgármester, fõjegyzõ és fõkapitányból álló küldöttség jelenjen meg s a
ravatalra koszorút helyezzen.
Dr. Gaál Gyula fõjegyzõ felolvassa a részvéttáviratunk általa megfogalmazott s javasolt szövegét.
Az indítvány s a részvéttávirat elõterjesztett szövege egyhangúlag elfogadtatik.

Vaszary Kolos herczegprimás köszönõ levele
Nagyságos Királyi Tanácsos, Polgármester Úr!
Igen tisztelt Komárom szab. Kir. Város közönségének áldozópapi jubileumomról
való szives megemlékezése.
Élénk emlékezetemben maradt Komárom szab. Kir. Város lelkes üdvözlése, midön az
ország hercegprimásává és esztergomi érsekké legkegyelmesebben kineveztettem, s
midön buzgón óhajtottam, hogy édes hazánk polgárait az egyetértés, a béke és
keresztény szeretet vallás különbség nélkül egybe füzzék nemzetünk nagyérdekeinek elömozdításában.
A mostani nehéz viszonyok között szívem mélyébõl megnyitom e forró óhajomat.
Elsõ szent mise áldozatom, melyet Komárom városának egyik Kedves templomában
mutattam be az Urnak kiirthatatlan benyomásokkal és emlékekkel töltötték be ifju
lelkemet, melyek nem enyésztetnek el félszázad mulva sem.
Fogadja Nagyságod és Komárom szab. Kir. Város Közönsége hálás köszönetemet és
kiváló tiszteletem öszinte nyilvánítását.
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A tekintetes városi tanácsnak Komárom
Komárom, 1905. május hó 16
A cs. és kir. hadmérnökkari igazgatóság hivatalos tisztelettel megkeresi
czimedet, az erõditményekben elhelyezett csapatok sûrû panaszai folytán,
a városból a nádorvonalhoz vezetõ utakat szives figyelmébe venni.
Különösen azon út van nagyon elhanyagolva a mely a temetõktõl a III.
számu erõdítménynél elvonuló õrúthoz, innen tovább a gutai kapuhoz
vezet és a melyen naponta egy nagy marha csorda ját, a minek következtében a III. számu erõditményben elhelyezett csapat a nagy porképzõdés
miatt sokat szenved.
A közelgõ nyár a fenálló hiányokat elõreláthatólag fokozni fogja, a miért is
kérjük ezen megkeresésünknek hathatósan eleget tenni.

Tekintetes Tanács!
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A cs. és kir. hadmérnökkari igazgatóság 4773/t.905 sz. átiratára tisztelettel
jelentem, hogy abban kifogásolt útvonal, egyik részben 20 méter másik
részben 28 méter széles minden utalap nélküli völgyeletes marhajáróút, a
melyre a katonaság az ezen útmentén fekvõ telkén levõ kúttól a vizet állandóan folyatja, így tehát ezen út sáros is poros is.
Azonban az átiratba jelzett irányban a városi faiskola mellett rendesen
fentartott gyalogút vezet.
Kérdéses útmentén csak egy lakóház van a többi része nyilt mezõ; tehát
amikor zártházsoru utczák útépítése jobb idõkre halasztatik, nem javasolhatom a kérdéses út kiépítését.
A kifogásolt út helyreállítása, illetve javítása iránt intézkedtem, amennyiben
annak süppedékes részét építési törmelékkel feltöltöttem; említett kúttól
pedig az útszélmentén egy vizelvezetõ árok létesitésére a kamrást felhivtam,
hogy a víz az utat ne rongálja.
A kifogásolt porképzõdés megakadályozására csakis gyakori öntözéssel
foganatosítható.
Kérem ezen intézkedés tudomásulvételét és a megkeresõvel való közlését.
Komárom, 1905. június 23.
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Tekintetes Tanács
Alulirottak tisztelettel értesítjük a Tekintetes Tanácsot, hogy Komáromban, f.é. november hó 13-án „Komáromi Gyermekvédõ Leányegyesület” címen új egyesület
alakult.
Az egyesület alapszabálytervezetét, az alapszabályokat, s az alakuló közgyûlés jegyzõkönyvét azon kéréssel vagyunk bátrak megküldeni, hogy méltóztassék azt a magy.
Kir. belügyminiszter úr õ kegyelmességéhez felterjeszteni megerõsítés, és jóváhagyás
végett.
Tisztelettel:
Komáromban, 1905 nov. 24-én

K.GY.L.E. titkára és elnöke

Tárgy: A komáromi gyermekvédõ leányegyesület alapszabályai
A komáromi gyermekvédõ leányegyesület alapszabályait láttamoztam.
Az egyik alapszabály példány visszatartása s a többi mellékletek visszaküldése mellett felhívom, hogy az alapszabályok egyik példányát saját levéltárba helyezze, a
másikat pedig a mellékletekkel együtt az elnöknek kézbesittesse.
Budapest, 1906. július hó 1-én, a minister meghagyásából:
Ministeri tanácsos
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Komárom szab. Kir város tekintetes Tanácsának
Helyben
Muzeumunk célja minden város történelmi multjára vonatkozó adatot és emléket
összegyûjteni és azokat az utókor számára megõrizni, tehát azzal a tisztelettel teljes
kéréssel fordulok a tekintetes Tanácshoz, méltóztassék a város major irattáraiban
õrzött 1848-as honvéd fegyvereket, a volt nemzetõrség dobját, az éjjeli õrség alabárdjait s az esetleg ott található vagy történelmi vagy néprajzi jelentõségû tárgyakat,
képeket, régi pecséteket, relikviákat muzeumi gyûjteményeink számára átengedni.
E helyütt mindenek öszinte köszönetet a városi diszbuzogányok és a földrengés
képe átengedéséért, melyet gyûjteményeinkben letétileg fogunk õrizni.
Hazafiui tisztelettel
Komárom, 1905 julius 1-én
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Az átadott tárgyak jegyzéke:
A városmajor raktárában õrzött történelmi és néprajzi jelentõségü tárgyak:
·
8 db 1848 as honvéd fegyver
·
8 db éjjeli õrségi dárda
·
1 db dob
·
1 db vaskereszt
A levéltárban õrzött tárgyak:
·
1 db rézfolyadék mérték
·
7 db kisebb nagyobb ûrmérték a pozsonyi mérõhöz
·
2 db mérleg régi súlymértékkel
·
3 db régi szavazóláda
·
4 db régi pisztoly
·
Komárom város régi látképe
·
Ferenc király életébõl vett 2 kép
·
Primás Menyhért a városbíró által a városnak ajándékozott festett képe
·
Ferenczy szobrász által Mátyás királynak tervezett síremlék képe

Tárgy: a puszta monostori szõlõkben katonai gyakorlatozások, valamint fürdõzések
eltiltására megkeresés
Pusztamonostori hegyközség bírójától
Tekintetes Városi Tanács!
Alulírott azon tiszteletteljes megkeresést intézem a tekintetes Tanácshoz,
hogy méltóztassék átiratilag felhívni a katonai hadtestparancsnokság figyelmét arra,
hogy kisebb katonai gyakorlatozások, csatározások alkalmával a katonaság a pusztamonostori szõlõskertekben jár, különösen a gyalog és lovas oldalörsök szoktak a
szõlõkbe vonulni, holott a hegyközség rendtartásának 23 §-a értelmében idegeneknek, katonai személyeknek a hegyközség területén tartózkodni tilos.
Egyuttal kérem a tekintetes Tanácsot, hogy ezen átiratban méltóztassék
megtiltani a katonai hadtestparancsnoksággal, hogy katonai egyének a pusztamonostori szõlõk alatt a Dunában mezítelenül fürödjenek.
Komárom, 1905. július hó 16-án

Hazafias tisztelettel maradtam
Zechmeister János
Hegybiró
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Tekintetes Tanács!
Nagyságos kir. tanácsos polgármester Úr elrendelte egy ló usztató azonnali elkészitését,
de a városi Dunaparton erre alkalmas hely nincsen; mert az erre való alkalmas hely
a pozsonyi kapun kívûl az úgynevezett bika keverõ helyen volna és ezen part a
kincstár tulajdona, aki pedig az usztató felállitását minden megkeresés nélkül meg
nem engedi. Ennél fogva tisztelettel kérem a Tekintetes Tanácsot méltóztassék e tárgyban a katonai mûszaki Parancsnokságot a végett megkeresni, hogy egy ló usztató
hely a pozsonyi kapun kívûl az ugynevezett bika keverõ helyen felállíthattassék.
Komárom, 1905. július 4én
Tekintetes Városi Tanácsnak!
Komárom, 1905. évi július hó 24én
Az ottani 6422/905 tan. Számra hivatalos tisztelettel tudatjuk, hogy a pozsonyi kapunál levõ katona-kincstári telek Hirány György úrnak van bérbe adva, ennélfogva a
lóusztató létesitéséhez az engedélyt elsõ sorban is tõle kellene kéni.
Ha kifogása nem volna ellene, a hadmérnök igazgatóságot e felõl tudósítani
sziveskedjenek, hogy magasabb helyen az engedélyt kiezközölhesse.
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Tekintetes Tanács!
7094/t 905 sz. határozatra van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy Hirány György
bérlövel több izben értekeztem a ló usztató felállitása tárgyában. Hirány György
válasza mindig az volt, hogy õ addig ló usztatónak helyet nem engedélyez míg a cs.
és kir. Hadmérnöki Igazgatóságtól erre engedélyt nem kap.
Komárom, 1905 november 4.
Tekintetes városi Tanács!
Komárom, 1905. évi november hó 20-án
A f. hó 12-én kell 10282/t.11905 számra válaszolva tisztelettel értesítem: a cs. és kir.
várparancsnokság a hadmérnökségi igazgatóság megkeresésére megengedte egy ló
usztatónak a pozsonyi kapun kívûl lévõ kincstári parton a város költségén való
berendezését, oly föltételek mellett, hogy ezen ló usztató a kincstár és a csapattestek
saját, lovai által állandóan használható legyen.
Tisztelettel megkeresem ezen hely bizottságilag való kiszemeléséhez, - mely egyrészrõl a ló usztató kellékeinek megfeleljen, másrészrõl a Hirány György annak bérbeadott
telek a hozzájárás által túl ne használhassék, - a város egy képviselõjét oda kiküldeni
és pedig f. évi deczember hó 1-én de. 9 órakor.
Hirány György urat értesítettem, a ki a bizottságnál meg fog jelenni.

Irattári irományjegyzék
Tárgy: Adolph luxemburgi nagyherceg elhalálozásáról gyászjelentés.
Udvari gyászjelentés
Legfelsõbb rendeletre: néhai Adolf luxemburgi nagyherczeg Õ királyi Fenségéért az
udvari gyász szerdától 1905. évi november hó 22-étõl, kezdve tiz napon át, változtatás nélkül, bezárólag deczember hó 1-éig, viselendõ.
A fenséges asszonyok, valamint a hölgyek fekete selyemben, fehér csipkés fejdísszel
és diszitménynyel, valódi ékszerrel, vagy szürke, illetõleg fehér ruhában fekete csipkével és fekete ékszerrel vagy gyöngygyel jelennek meg.
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Monostori Iskola

Tárgy: A mérnöki hivatal jelentése a régi monostori iskola lebontásából származó
anyagok elárverezése iránt
Minthogy ezen épület anyagokra nézve nyilvános árverés rendelendõ el, a hirdetmény közzétételéhez szükséges, hogy az árverés alá kerülõ tárgyak megneveztessenek és darabszám kitüntetve legyen. E végbõl a tanács felhívja a mérnöki hivatalt,
hogy az erre vonatkozó adatokat a megközelítõ becsérték kitüntetése mellett ide
terjessze be.

Tekintetes Tanács!
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A monostori iskola régi épületének lebontásából kikerülõ fedélszékanyag régi ajtók
és ablakok, tégla és egyéb anyagok, ott a helyszínén a monostori lakosoknál jobban
lennének értékesíthetõk, mintha a fuvarozási költséggel a városmajorjába vitetnének; javaslom, hogy e célból f.é. július 20-ára a monostori iskola telkén jelzett tárgyak és anyagokra nézve nyilvános árverés hirdettessék és megtartassék.
Komárom, 1905. július hó 2 án.
Város mérnök
A tanács ezen jelentésén Tóth Imre kamrásnak azzal adja ki, hogy a régi monostori
iskola épület lebontásából származó, bent felsorolt épületanyagokat saját hatáskörében kitûzendõ és a helyszínen megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérõnek azonnali fizetés mellett adja el. Ezen árveréshez a tanács Bese János és Salamon
Zsigmond bizottsági tagokat kiküldi.
Komárom, 1905. szept. 4

Tekintetes Tanács!
Vonatkozással a 6344/t905 sz. határozatra tisztelettel jelentem, hogy a régi
monostori iskola lebontásából kikerülõ anyag és annak megközelítõ becsértéke
következõ:
3000 db tégla
kor. 18.20 db iskolapad
kor. 16.3 db deszkaajtó
kor. 0.9.3 db béléses ajtó
kor. 18.4 db kétszárnyú ablak
kor. 8.1 db padláslépcsõ
kor. 1.15 gerenda
kor. 9.kb. 100 m2 deszka
kor. 20.kb. 110 m2 zsindelyfedés
lécezéssel együtt
kor. 15.40.a disznóól jászol
arnyékszék és fedélszékbõl
kikerülõ korhadt gerenda
és deszka darabok mint tüzelõfa átlag kor.10.Összesen:
kor.116.30.Komárom 1905. augusztus 4.
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Árverési hirdetmény
A 7401/905 számu határozat alapján közhírré tétetik, hogy a monostori iskola építés
után az elbontott avult épületbõl kikerült, avult tégla, iskolapad, deszka ajtó, béléses
ajtó kétszárnyú ablak, padláslépcsõ, gerenda, avult deszka, fazsindelytábla, jászol,
sertésól, azonnali készpénz fizetés mellett f. év szeptember hó 19-én a monostori
iskola udvarban a legtöbbet igérönek délelõtt 9 órakor eladatni fog.
Komárom, 1905 szeptember hó 12
Tekintetes Tanács!
A 7401/t.905 határozatra van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy a monostori
iskola lebontás után megmaradt avult épitési anyagok f. hó 19-én elárvereztettek. Az
árverés eredményérõl a mellékelt kimutatást és a bevett 314 kor. 20 fil. Azaz háromszáztizennégy korona 20 fillért beterjesztem.
Komárom, 1905 szeptember 19.

Mérnöki hivatal

Irattári irományjegyzék
Tárgy: Alkoholellenes mozgalmat szolgáló képes fali táblák és könyv ajánlása tárgyában rendelet.
Alkoholellenes mozgalmat szolgáló képes fali táblák és Máday Izidor hasonló célú
könyvének ajánlása.
(Valamennyi törvényhatóságnak.*)
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A külföldön szerzett tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az alkoholizmus ellenes mozgalomnak igen hasznos és becses szolgálatot tesznek oly képes fali táblák, melyek az
iszákosságnak az erkölcsre, vagyonra és egészségre gyakorolt romboló hatását mindenki által könnyen megérthetõ, szemléltetõ módon tüntetik fel.
A temesvári Polatsek-féle könyvkiadó cég (tulajd.: Cossel Arnold) a hazai viszonyokhoz alkalmazott hasonló célú fali táblákat mutatott be hozzám, amelyek úgy az ábrák
felfogása, mint kivitele tekintetében az emlitett rendeltetésnek teljesen megfelelnek.
Felhivom ennélfogva a törvényhatóságot, hogy e mûvet, amely a legkisebb mûveltségû körökben is nevelõ és oktató hatásra van hivatva, alárendelt hatóságainak, a
községeknek és közintézeteknek megszerzésre ajánlja.
Ez alkalomból egyúttal a törvényhatóság figyelmébe ajánlom Máday Izidor nyug.
Ministeri tanácsosnak: „Adatok az alkoholizmus kérdésének ismertetéséhez” címû
kiváló mûvét is, mely az alkoholismus kérdésének különféle vonatkozásait igen érdekesen fejtegeti, s ennélfogva kaszinók, egyesületek és népkönyvtárak számára értékes munkául kinálkozik.
Ugy a fali tábláknak, mint az ajánlott könyvnek ára 2-2 korona.
Budapesten, 1905. évi augusztus hó 17-én.
A minister meghagyásából:
Chyzer s. k.
Ministeri tanácsos
—
*) Ez a körrendelet Fiumére is kiterjed.

Tekintetes Polgármesteri hivatalnak
Komárom 1.
Sziveskedjék kérem hivatalos meghatalmazásában értesiteni a kir. Posta és táv hivatalt, vajjon a Komárom szab. Kir. Városhoz tartozó Monostor hegyközségben ki van
meg hatalmazva az ott lakó egyének czimére postán érkezett küldeményekrõl szóló
értesítõ és nyugtákon a czimzettek aláirását jogérvényesen hitelesiteni.
Ha ebbeli nyomtatvány készlete ………. Czimzetnek nem volna, méltóztassék a soproni kir. Posta távigazgatósághoz fordulni.
Komárom ujváros, 1905. aug. 18
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119618/1905 B.M. szamu körrendelet
Cselédszökevények kisérésére és más jelentéktelen szolgálatok teljesitésére irányuló
felhivások korlátozása tárgyában.
VALAMENNYI TÖRVÉNYHATÓSÁGNAK
Tudomásomra jutott, hogy a csendõr õrsökre mind nagyobb arányban érkeznek a
közigazgatási és rendõrhatóságoktól felhivások, különösen pedig az elõvezetések és
cseléd szökevény kiséretek szaporodnak napról napra.
Az elõvezetések foganatosítására irányuló felhivások kiadásának oka fõleg abban
kereshetõ, hogy a község – elõljáróságok nem felelnek meg az idézõ levelek kézbesitése
körül a bünvádi perrendtartás 79 és 80 §-aiban elõirt kötelezettségeknek; a kézbesitést
vagy elmulasztják, vagy az olvasni nem tudó megidézettet, az idézõlevél tartalmáról fel
nem világositják.
A szökött cselédek kisérésére és elõvezetésére a csendõrség oly gyakran vétetik igénybe, hogy e miatt a közbiztonsági szolgálattól, mint tulajdonképpeni hivatásától igen
jelentékeny mérvben elvonatik.
Különösen szembeszökõ azon esetek gyakori ismétlõdése, midõn a közigazgatási hatóságok egy és ugyan azon cseléd szökevényt rövid idõközökben 3-4 szer is elõvezettetik illetve gazdájához visszakisértetik.
Az ily természetü felhivások a mellett a feltevés mellett látszanak bizonyitani, hogy a
közigazgatási hatóságok az 1876 évi XIII. törvényczikkben foglalt megtorló intézkedéseket kellõ szigorral egyrészt nem alkalmazzák, hanem a mint látszik a cselédszökevényekre a csendõrök általi kisértetéssel – mint egyedüli móddal – vélnek hatni, mely
eljárás az ezt már megszokott kevés erkölcsi érzékkel biró cselédek elött hatástalan,
másrészt pedig – ezenkivül – más, az elérni kívánt czélnak megfelelõ mód és eszközök
alkalmazásáról sem gondoskodtak, melyek által ezen abnormis viszonyoknak gát
vettessék.
A napról napra szaporodó felhivások a csekély létszám mellett annyira igénybe veszik
az õrsök cselekvõ képességét, hogy ma már preventiv szolgálat alig teljesíttetik, mert az
õrskörleteknek havonta legfeljebb egyszer történõ átportyázása íly szolgálatnak alig
tekinthetõ.
Ennek természetes következménye az, hogy a közbiztonsági állapotok napról-napra
határozottan hanyatlanak s a vagyon és ember élete elleni merényletek mind nagyobb
számban fordulnak elõ.
Felhivom a czimzet miszerint azonnal és a legerélyesebben intézkedjék arra nézve,
hogy a csekélyeb fontosságu szolgálattételre valamint a cselédszökevények elõvezetésére és kisértetésére irányuló felhivások, a lehetõségig korlátoztassanak és az emlitett
törvényczikkben foglalt megtorló intészkedéseket kellõ szigorral alkalmazva mód
találtassék arra is, hogy a felhivások kidásának szükségessége a lehetõ legcsekélyebb
mérvre szoritassék, mert a csendõrség csak akkor felelhet meg hivatásának, ha viszont
a hatóságok kötelességüket komolyan veszik s nem vonják el a csendõrséget sokszor
alig indokolható segély szolgálatok által a fontos közbiztonsági szolgálattól.
Budapest, 1905 évi november hó 29 én
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Tekintetes Városi Tanács!
A debreczeni Csokonai-kör országos emlékünnepet rendez Csokonai Vitéz Mihály
halálának százados évfordulóján, 1905. január 28-án. – E százados emlékünneprõl
– nem hiányozhatik Komárom sz. kir. városa, az a város, amelyhez Csokonait a
szerelemnek édes-bús emlékei fûzték, és amellyel a Lilla-dalok örök dicsõsége van
egybekapcsolva.
Illõnek, sõt kötelességünknek tartjuk tehát ez irodalmi ünnepre Komárom sz. kir.
városát meghívni, s e sorokban tisztelettel arra kérjûk a Tekintetes Tanácsot, kegyeskedjék gondoskodni, hogy Komárom sz. kir. városa törvényhatósága és tanácsa is
több tagú kûldöttséggel legyen képviselve ünnepünkön.
Addig is, míg a részletekrõl a nyomtatott meghívó hírt adna, a kûldötteknek, akik a
Csokonai-körnek és Debrecen sz. kir. városának lesznek szívesen látott vendégei,
nevérõl és számáról tájékoztatást kérve, maradunk
Hazafias üdvözlettel
Debreczenben 1904 december 1.
Géresi Kálmán
A Csokonai-kör elnöke
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Kardos Albert
a Csokonai-kör titkára
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Tekintetes Városi Tanács!
„Valódi Komáromi Kalendáriom” czím alatt az 1906 évre egy uj naptárt fogok kiadni,
hogy e naptárnak komáromi jellegét minél jobban kitüntessem, ennek a jele alatt
czímlapján minta szerint Komárom sz. kir. város czímerét óhajtanám használni.
Miután ez sem törvénybe sem semminemû akadályba nem ütközik, tisztelettel kérem
a Tekintetes Városi Tanácsot:
Méltóztassék nekem megengedni, hogy a kiadásomban megjelenõ „Valódi Komáromi Kalendáriom” czímlapján Komárom sz. kir. város czímerének használatát, s
errõl engem értesíteni kegyeskedjék.
Mély tisztelettel maradván
Ehrenfeld Dezsõ

Ehrenfeld Dezsõ fellebbezése.
A város törvényhatósági bizottságának folyó évi október hó 11 és következõ napján
tartott közgyûlésében 215/9170 sz.a. hozott határozatát, melylyel elutasitotta Ehrenfeld
Dezsõ komáromi lakosnak azon kérelmét, hogy az általa kiadott „Valódi Komáromi
Kalendáriom” czimlapján a város czimerét használhassa, a nevezett felebbezés elutasításával helybenhagyom, mert a városi czimer használatának megengedése a város
oly belügyét képezi, melyben önállóan van hivatva határozni, és ennél fogva a törvényhatóság nem kötelezhetõ arra, hogy czímerének magánvállalkozó ipari termékein való használatát megengedje.
A mellékleteket idezártan visszaküldöm.
Budapest 1905 évi deczember hó 9 én.
A minister meghagyásából:
Ministeri o. tanácsos

A levéltári kutatást végezték:
Bata Enikõ, Lendik Erika, Monostori Éva és Ravasz Gábor

A levéltári anyag korabeli helyesírással íródott.
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Test és lélek
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Tonomár István
Annyira fáj a hiányod
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Annyira fáj a hiányod
Amikor ugyan mellettem
Fekszel, s mégsem
Érzem a tested igazán
Teszed amit már
A megszokás diktál
Csak az érzelem
Nem jelenik meg
A szemed színében
Kezed simításában
Hajad hullámzásában
Melled domborulásában
Combjaid záródásában
Annyira fáj a hiányod
Amikor rádcsodálkozom
S nem jelez vissza semmi
Se csók, se mozgás
Se szívedbõl fakadó forrás
Csak a kénytelen-kelletlen
Muszály-szerelem
Az ami jut nekem
Amit ha kell, ha nem
Úgyis megteszel
Hogy béke legyen
Szeretném, hogy ennek vége
legyen
És úgy add magad
Mint rég
Ahogy megszerettelek

Elõszó
Az utóbbi években megdöbbentõ hazai felmérések szerint a panaszmentes magyar ifjúság orvosi vizsgálatakor a gyermekek, fiatalok mintegy 2/3 részében a gerinc
rendellenességei megtalálhatók. Ezek a rendellenességek – az ehhez társuló környezeti ártalmakkal együtt – az életkor elõrehaladtával kialakuló kopásos gerincbetegségek melegágyai. Ezek a betegségek rendkívül sok fájdalmas órát, napot, évet, s ami
még ennél is fontosabb – nemcsak az egyénnek, hanem az egész magyar társadalomnak – nagyon nagyszámú munkaképtelenséget, keresõképtelenséget okoznak. Ha a
betegség már kialakult, hosszasabb és nehezebb a karbantartása, gondozása, mint a
meglévõ gerinc-rendellenesség (de még nem kialakult porckopás) esetén a gerincbetegségek megelõzése.
A csontritkulás: A csontritkulásról a 2004. évi Kalendáriumban már bõvebben
írtunk, ezért ebben az évben ezt nem fejtjük ki.

A gerinc
felépítése és
mûködése
Az emberi gerinc egy
nagy S betûhöz hasonlít, melyen nyaki-, háti- és ágyéki
(vagyis derék-) szakasz okoz
panaszokat, ugyanis az emberré válás során a két lábon
járás kialakulásával az eredetileg hátra domborodó ágyéki szakasz álláskor elõre
domborodik. A nyaki szakasz 7, relatíve kisebb, a háti
szakasz 12, ennél nagyobb,
az ágyéki gerinc 5, még nagyobb és szélesebb csigolyából áll. A gerinc alul az 5 csigolyából összecsontosodott
keresztcsontban és a csökevényes farokcsontban végzõdik.
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A gerincet szalagok, izmok támasztják és erõsítik, segítségükkel úgy mûködik, mint
egy apró egységekbõl összerakott rugalmas oszlop, amely kiegyensúlyozza a függõleges tartásból adódó igénybevételeket.
A csigolyák felépítése lényegében hasonlít egymáshoz. A csigolyatestek biztosítják
a gerinc stabilitását, míg a közöttük elhelyezkedõ porckorongok a rugalmasságát.
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A csigolyatesten csigolyaívek, ízületi nyúlványok és tövisnyúlványok vannak, melyek szalagok segítségével kapcsolódnak egymáshoz. A nyúlványok csatornát képeznek, ebben helyezkedik el a gerincvelõ. Az innen kilépõ idegszálakból formálódnak
az ideggyökök, melyek a csigolyák között kétoldalt kilépve haladnak tovább az alsó
végtagok felé. Az egymás alatt lévõ csigolyák összeérõ ízületi nyúlványai mindkét
oldalon tokkal körülvéve ízületeket alkotnak, ezáltal teszik lehetõvé a mozgást a csigolyák között.
A porckorongok – mint azt nevük is mutatja – korong alakúak. Belsejük zselészerûen puha, ezt egy erõs, szívós, kötõszövetes gyûrû veszi körül. Rendkívül fontos szerepük van: a csontos csigolyákból összerakott gerinc rugalmasságát biztosítják oly módon, hogy a szomszédos csigolyák között lökhárítóként mûködve kiegyenlítik a rázkódásokat, egyenletessé teszik a gerinc mozgásait. A mindenkori életben a porckorongok igen nagy megterhelés alatt állnak. Az életkor elõrehaladtával rugalmasságukat
elvesztik és elkopnak. Amennyiben a gerincet túlságosan terheljük (elhízással, rossz
tartással, egyenlõtlen vagy féloldalas terheléssel stb.) a porckorong-elváltozások már
fiatal korban is komoly panaszokat okozhatnak.
A szalagok feladata a csigolyák egymáshoz történõ rögzítése és a gerinc stabilitásának biztosítása. A mozgó láncszemekbõl álló gerinc rögzítéséhez az izomzat nem lenne elegendõ. Azon túlmenõen, hogy a csigolyatesteket és a megfelelõ nyúlványokat
erõs szalagok rögzítik egymáshoz, erõs, a gerinc hosszában végigfutó széles szalagok
biztosítják a porckorongok megfelelõ helyzetét a csigolyák között. A szalagredszer

rendszeres túlerõltetése (pl. versenysport gyermekkorban) olyan mértékû szalaglazulást eredményezhet, mely fokozott mozgathatóságot okoz, hozzájárulhat a porckorongsérv kialakulásához is. Ezt a megfelelõ izomzat ellensúlyozza, azonban az izmok
gyengülése esetén panaszok jelentkeznek.
Az izomzat végzi az aktív mozgást és a törzs aktív stabilizálását minden testhelyzetben.
A tökéletes mozgás alapja, ugyanúgy mint a végtagoknál is, az ellentétesen mûködõ
izomcsoportok (pl. hasizmok és hátizmok) harmonikus együttmûködése. Bármelyik izomcsoport elváltozása – legyen az legyengülés, megrövidülés, görcsös állapot – az izomegyensúly felbomlásához vezet, különbözõ mozgásszervi panaszokat okozva. Ha belegondolunk, milyen nehéz munkát végeznek izmaink ahhoz, hogy a gravitációs erõvel
szemben testünket különbözõ helyzetekben megtartsák, illetve mozgassák, érthetõ, hogy
a különbözõ testtartási rendellenességek törvényszerûen izomgörcsöt, izomfájdalmat
okoznak. A gerinc fõ feladata, hogy védje a gerincvelõt, tartsa a fejet és támassza a törzset.
A különbözõ mozgások során a többé-kevésbé függõleges helyzetbe egyensúlyozott
gerinc tartását a helyes medence-állítás is befolyásolja, a medence-állást viszont a csípõ
körüli izmok biztosítják. A gerinc tartását és mozgását a hát- és hasizmok megfelelõ
együttmûködése teszi lehetõvé. Álló helyzetben a gerincnek tartó és stabilizáló szerepe
van. Ilyenkor a törzs súlya a vállövrõl a
mellkas és a hasüreg rendszerén keresztül a medencére tevõdik át. A rossz tartás,
különösen az ágyéki görbület fokozódása (amely mindig a hasizmok elégtelen
mûködésével jár együtt) rontja a rendszer
mûködését. Ennek következménye a különbözõ gerincszakaszok helytelen terhelése, illetve túlterhelése.
Álló helyzetben minden helytelen
tartás fokozza a porckorongok és a szalagok terhelését. Az izmok stabilizáló
hatása mozgáskor kevésbé jó (pl. hirtelen mozdulatnál vagy súlyok emelésekor), mint álló helyzetben.
A gerinc valamennyi alkotórészének
elváltozása okozhat gerincfájdalmat. A csigolyatesteknél elõfordulhat például egészen pici, szemmel nem is észrevehetõ
törés vagy beroppanás csontritkulás esetén, vagy kopás, mészlerakódás, amikor a
csigolyatest elveszti elõfordulhat szabályos formáját. Ez utóbbiak többnyire a
korral járó elváltozások, amelyek sok esetben nem okoznak panaszokat, illetve a
panaszok nem mindig arányosak az elváltozás súlyosságával.
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A porckorongok kopása esetén magasságuk csökken, így a csigolyák egymástól
való távolsága csökken, ez minden esetben befolyásolja a hátul elhelyezkedõ, csigolyák közötti kisízületek mûködését.
A hátulsó kisízületeken elõfordulhat porckopás, gyulladás, sérülés, rándulás. A
szalagok és csigolyaközti izmok megnyúlhatnak, egyes esetekben megrövidülhetnek,
a túlerõltetés, túlterhelés is okozhat eltéréseket. A gerinc hosszában vigigfutó hátsó
szalag megnyúlhat, vagy rajta a porckorong kiboltosulása okozhat nyomást és ezzel
fájdalmat. Az idegekben a porckorong elõboltosulása, vagyis a gerincsérv, vagy más
lágyrészek okozta nyomás következtében jelentkezhet fájdalom.

Milyen gerincbetegségeket ismerünk?
Gyulladásos gerincbetegségek
A gerincbetegségek elsõ csoportja gyulladásos jellegû. Kiváltó okuk és kialakulásuk mikéntjét sajnos még ma sem ismerjük. Ezért megelõzésükre egyenlõre még nincs
mód. Szerencsére ezek viszonylag ritkábban fordulnak elõ, minden esetben
reumatológus segítségét igénylik.
Kopásos gerincbetegségek
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A gerincbetegségek zöme kopásos, vagyis latin szóval degeneratív eredetû. Az
életkor elõrehaladtával a kopás természetes jelenség.
A porckorongok víztartalma már viszonylag fiatal korban csökkenni kezd, ezzel
fokozatosan veszítenek rugalmasságukból. Ilyenkor magasságuk csökken, ezzel fokozatosan veszítenek rugalmasságukból. Ilyenkor magasságuk csökken, s ezzel a csigolyatestek közötti rés is keskenyebb lesz, az ízületek alkotórészeinek elhelyezkedése
megváltozik. Ilyenkor a túlterhelést (például hosszú ideig tartó fizikai terhelés, elhízás,
féloldalas terhelés – amit a végtagok hossza közötti különbség okozhat – veleszületett
fejlõdési rendellenesség, rossz tartás stb.) a gerinc csak egy ideig tudja ellensúlyozni,
amikor elért terhelhetõségének határához, panaszok jelentkeznek. Ha a porckorongok víztartalma csökken, már nem tudják megfelelõen ellátni „lökésgátló” szerepüket.
Ennek következtében a csigolya szélei ajakszerûen kiszélesednek, röntgenfelvételen is
jól látható meszesedés, csõrképzõdés alakul ki azért, mert a szervezet igyekszik a kevésbé teherbíróvá vált részt megszilárdítani, mészlerakódással mintegy hidakat építve
a csigolyák közé. Ez a természetes védekezõ folyamat nem jár feltétlen fájdalommal,
csak akkor, ha a csõrök a közelükben lévõ szalagokat, ízületi tokot vagy izmokat nyomják és így tartós fájdalmat okoznak. A porckorongok magasságának csökkenése a
csigolyanyúlványok által képzett csontos csatornát beszûkítheti, az ebben futó igen
fontos erek és idegek izgalma ugyancsak jellegzetes tüneteket okozhat. Az izmok igyekeznek ehhez az új helyzethez alkalmazkodni: megrövidülnek, feszessé, görcsössé
válnak, az ilyen izomzatnak rossz az oxigénellátása. Ez önmagában is fájdalmas lehet.

Porckorongsérv
Porckorongsérvrõl (vagy gerincsérvrõl) akkor beszélünk, ha a még vízbõ, rugalmas porckorong elmozdul a helyérõl, kiboltosul a mögötte lévõ csatorna felé. Miután
alul és felül a csontos csigolya szélei, elöl pedig az igen erõs hosszanti szalagok tartják
helyben, csak hátra vagy oldal felé tud kiboltosulni. Attól függõen, hogy ez a kiboltosuló
vagy sérvesedõ porckorong milyen részeket nyom, változó, de általában igen kellemetlen tünetek (zsibbadás, fájdalom) alakulnak ki. Kiváltó oka leggyakrabban a szokatlan, vagy megerõltetõ fizikai megterhelés.
Az emberré válás során a felegyenesedés következményeként az ágyéki gerinc
alsó részén a legnagyobb a változás a teherviselés miatt. Ezért van az, hogy a porckorongsérvek 95 %-a a IV-V. ágyéki, illetve az V. ágyéki csigolya és a keresztcsont között
fordulnak elõ.
A gerinc görbületeinek változásai
Rossz testtartás a természetes gerincgörbületek fokozódása vagy elsimulása pl.
gyenge hátizmok miatt alakulhat ki. Ilyenkor a gerinc (függõleges) álló helyzetben
nincs jól megtámasztva, s ezáltal mûködése nem megfelelõ. Ha a korai kezelést elmulasztják, ez rövidesen gerincbetegséghez vezethet (6.ábra). A fej és a nyak helyes
tartásának is nagy jelentõsége van, például az elõre tolt fejtartás (6/b ábra) fokozza a
háti görbületet, így idézi elõ a rossz testtartást.
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Gerincferdülés
Gerincferdüléskor (scoliosis) a hátulnézetben egészségesen egyenes gerinc oldalirányba görbül.
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Ennek oka lehet valamelyik alsó végtag rövidülése következtében kialakult ferde
medenceállás, vagy veleszületett fejlõdési rendellenesség, esetleg fiatal korban szerzett elváltozás. A gerincferdülés következtében a csigolyák és a csigolya közti porckorongok megterhelése egyenetlenné válik (a domború oldalon nagyobb lesz a nyomás, mint a homorú oldalon). Ilyenkor a hátizmok igénybevétele is rendellenes, ezért
a gerincferdüléshez gyakran társul porckopás és izomfájdalom. A gerincferdülés tehát
bizonyos idõszakokban fájdalmas mozgáskorlátozottságot válthat ki.
Elõfordulhat az is, hogy a ferde tartás védekezõ jellegû. Fõként az ideggyök nyomásakor kialakuló fájdalom enyhítésére veszi fel a gerinc ezt a kényszertartást, amely
a fájdalom megszûntével azonnal oldódik, és soha nem jár a csigolyák elfordulásával,
mint a valódi gerincferdülés.
Serdülõkori görbe hát
A Scheuermann-betegség a domború hát különleges formája, mely kezeletlen esetben ugyancsak komoly fájdalmakhoz vezethet. Serdülõkorban kezdõdik és
20 éves kor körül befejezõdik. Azért kapta korábban a „tanoncpúp” elnevezést, mert
fiatal korban végzett nehéz testi munka rontja az állapotot. Ma serdülõkori görbe hát a
neve, mivel nemcsak tanoncokon, hanem minden serdülõn elõfordulhat, ha nehéz
munkát kell végeznie, vagy görbén ül az iskolapadban. Ebben a betegségben a csigolya széle károsodik, a gerinc teherbírása csökken. Korai felismerése és helyes kezelése
után csaknem nyomtalanul gyógyulhat, ellenkezõ esetben a csigolyák ék alakúvá

válhatnak és ezáltal a hát kiegyenesítése már lehetetlenné válik. Így a domború hát
állandósul, rögzül.
Csontritkulás:: errõl a betegségrõl bõvebben a 2004. évi kalendáriumban olvashatnak.

Hogyan keletkezik a gerincfájdalom?
A fájdalom a test sérülésének kellemetlen, érzelmileg megrázó élménye. A hirtelen
bekövetkezõ sérülés és az általa okozott fájdalom nyilvánvaló ok-okozati összefüggésben állnak. A tartósan fennálló, idült fájdalom általában a mélyebb szövetekbõl ered.
A fájdalom szubjektív érzet, nagyon sokféle jelzõvel illethetõ. Lehet „szúró”, „hasogató”, „égõ”, „lüktetõ”, „nyilalló”, „görcsös” stb. jellegû.
A fájdalomküszöb, vagyis az a határ, amikor egy érzést már fájdalomként éljük meg,
széles határok között változik: egyéni, egészségi állapotbeli, pillanatnyi helyzetbõl adódó, kulturális különbségek határozzák meg, de az agyi aktivitás pillanatnyi szintje is
hatással van rá. Egy adott emberre nézve szintje nagyjából állandóan jellemzõ.
A fájdalomtûrés szintje hihetetlen mértékben változó. Elsõsorban a tudat határozza meg, de a személyiségtõl, kulturális, viselkedési elvárásoktól nagyban függ. Magas
a fájdalomtûrõ –képesség vészhelyzetben, sport-, harci- vagy mentési körülmények
között, bizonyos betegségekben. Alacsony, ha valaki bizonytalan, egyedülálló, depressziós vagy védtelen stb., valamint egyes betegségekben. Ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni a lelki tényezõket sem. A testi és lelki állapot között is fellelhetõ a
kapcsolat. Mindenki a maga „gyenge pontjával” reagál a lelki közérzetének zavaraira:
egyesek gyomorfájdalommal, szívpanaszokkal, mások viszont – és sok ilyen ember
van – nyak- vagy hátfájdalommal, fejfájással. A gerincfájdalomnak e lelki részét semmiképpen sem szabad lebecsülnünk. Minden diszharmóniára, vagyis az egyensúly
kellemetlen megbomlására (függetlenül attól, hogy milyen területen jön létre) a test
azonos módon reagál: elsõsorban az egyensúly keresésével (ami túlterheléshez vezet), ezen túl elfáradással és végül fájdalommal. Stresszhelyzetben gyakran tapasztaljuk a vállöv- és a hát-, illetve derék izmaiban a tartós izomgörcs okozta kis,
nyomásérzékeny csomók megjelenését, melyek igen fájdalmasak lehetnek, de egyszerûen kezelhetõk és elmulaszthatók.
Mit teszünk helytelenül?
Mivel testünk személyiségünk fontos része, állandó figyelmet, karbantartást és edzést
igényel. Minderre képesek vagyunk, de az a tapasztalat, hogy a legtöbben elfelejtettük,
hogy testünkért felelõsséget vállaljunk. Már gyerekkorunktól rossz tartásra neveltek
bennünket, mert – bár a gyerek számára a csendes ülés nehéz testi munka -, azt kellett
megtanulnunk, hogy üljünk, ahelyett, hogy mozogni tanultunk volna. Még manapság
is a hibás székeken ülve a rossz magasságú asztalok fölé hajolnak a gyerekek az
óvodában és az iskolában egyaránt. Ráadásul a séta vagy futás helyett autó vagy busz
viszi õket szinte mindenhová, így aztán már a gyermekkorban jelentkeznek a gerincfáj-
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dalmak. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy felnõttkorban az íróasztal vagy a
munkapad mellett, autóvezetés, ülés vagy állás közben is fájdalmunk van. Újra meg
kell tehát tanulnunk feltenni magunknak a kérdést: honnan eredhetnek a gerincfájdalmaim? Elfelejtettük, hogy magunkat megfigyeljük és megállapítsuk: „ebben az helyzetben fájdalommentes vagyok”, vagy: „ez a mozdulat jól esik nekem”.
Az év nagy részében a legtöbb ember egészségtelenül él: túl keveset mozog, keveset van friss levegõn, túl sokat eszik és tartós túlterhelésként stressznek van kitéve. Így
az egészséggel kapcsolatos elvárásokat a szabadság, esetleg a sportolás idejére helyezik át. Ám néha még a jótékony sport is árthat. Például nyaki panaszok esetén káros a
mellúszás, ilyenkor – ha fejét a víz fölött tartja – jelentõsen fokozza a nyaki görbületet;
de ugyanilyen helytelen a kerékpározás is elõregörbült háttal. A futóedzés akkor veszélyes, ha nem áll összhangban a szervezet egészének teherbíró-képességével. Edzés
nélkül síeléskor is balesetek fenyegetnek. Sokan fejezik be a szabadságukat heveny
nyak- vagy derékfájdalommal, noha éppen azt remélték, hogy elõzõ gerincpanaszaik
megszûnnek. Az évek óta helytelenül végzett mozgásminta veszélyes: legyen az csak
csekély fizikai aktivitás, például bõrönd cipelése vagy kerti munka, amely a gerincpanaszokat kiválthatja. Mindez azt jelenti, hogy az évek során felhalmozódó tartási és
mozgásbeli hiányosságok pótlására nem elegendõ néhány hetes sportos aktivitás.
Ehhez a helyes mozgásfelépítés szabályszerû gyakorlása, szakszerûen végzett gyógytorna szükséges.
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A gyógyítás és a megelõzés lehetõségei
A gerincbetegségek esetében döntõen háromféle kezelési lehetõség van: gyógyszerek, fizikoterápia és esetenként mûtét. Természetesen, a már kialakult kopást és
meszesedést nem tudjuk visszafordítani, de a fentiekben említett következményeket:
az izmok gyengülését, feszültségét, görcsösségét, megrövidülését, illetve megnyúlását,
a fájdalmat és a mozgáskorlátozottságot jól tudjuk befolyásolni.
Gyógyszeres kezelésként fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentõk és izomlazító
gyógyszerek jöhetnek szóba.
A fizikoterápia kis- és nagyfrekvenciás elektroterápia, ultrahang, fénykezelések,
hõkezelések (meleg iszappakolás, paraffin pakolás, hõsugárzás; hideg: jegelés, hideg
pakolás, kryogél kezelés) gyógyfürdõk, masszázs és gyógytorna segítségét veszi igénybe a panaszok csökkentése és a gyógyítás érdekében.
A gyógytorna fõ célja az izomerõsítés a mozgáskorlátozottság és izomsorvadás
csökkentése, illetve megelõzése.
A mûtéti beavatkozás akkor indokolt, ha az egyéb kezelések nem hoztak kellõ
eredményt. Célja az anatómiai rendellenességek megszüntetése, az esetleges kóros
alakváltozás kiküszöbölése, illetve javítása.
A kezelés orvosi feladat, a bajok megelõzése azonban mindenkinek a saját feladata.
Természetesen nem minden gerincbetegség elõzhetõ meg, de legnagyobb részük kockázata lényegesen csökkenthetõ. Veleszületett vagy örökölt elváltozásokat nem tudunk
befolyásolni, de sérüléseket, mechanikus túlterhelést, a rossz tartást legtöbb esetben meg
lehet elõzni, vagy a kockázati tényezõket ki lehet iktatni. Azoknak, akik gerincfájdalomra

hajlamosak, ezt szakmájuk megválasztásakor is
figyelembe kell venniük.
Számos gerincelváltozás a serdülõkorban
kezdõdik, ezért nagyon fontos iskolás korban a
gerinc vizsgálata Minden korán felismert elváltozás gyógyítható, illetve megelõzhetõ. Rendkívül fontos a megfelelõ testmozgás, illetve a
káros tevékenységek kiiktatása. Emelés, hajolás – különösen csavaró mozdulattal kombinálva – kerülendõ.
Mindenkinek meg kell tanulni, hogy miként
kell helyesen állni, ülni, feküdni, felkelni, emelni, hajolni.
Egyenes háttal, behúzott hassal, emelt fõvel álljon, tartós állás esetén nehezedjen felváltva egyik, majd másik lábára.
Gyógytorna gyakorlatok gerincbetegeknek
A reggeli nyújtózkodás gyakorlatai
1. Hanyattfekvés, mindkét kar magastartásban. Jobb karral fölfelé, bal lábbal lefelé
megnyújtózik, néhány másodpercig megtartja, majd lazít. Bal karral, jobb lábbal
ugyanígy.
Változatai: kezeit: ujjhegyekkel, vagy tenyérrel felváltva, lábai: ujjheggyel vagy sarokkal nyújtóztassa, ill. ezeket kombinálja egymással.

2. Hanyattfekvés, kar a tarkó alatt, lábát talpra húzza. Hasát behúzza, farizmát összeszorítja, derekát a földre lenyomja, néhány másodpercig megtartja, majd lassan elengedi, derekát fölemeli.
Változatai: ugyanezt a gyakorlatot lehet a nyak gördítésével is kombinálni, pl. derék
föl, nyak le és fordítva.
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3. Hanyattfekvés, mindkét térdét hasára húzza, kezét térde alatt összekulcsolja. Ha nem
érnek össze a kezei, fogjon közéjük egy övet, vagy sálat. Hasát behúzza derekát
lenyomja, medencéjével lefelé gördül a talajra. eközben nyakát, vállát elõrehajtja,
gömbölyít. Lassan visszagördül, míg a váll a talajra ér, lazít.

4. Hanyattfekvés, egyik lábát talpra húzza, másikat a hasára, ezt a lábát térd alatt
átkulcsolja. Lábát lassan nyújtja, miközben fejével és hátával elõregördül, dereka a
földön marad. Ebben a helyzetben még térdét próbálhatja egy kicsit nyújtani. térdét
behajlítja, csigolyánként hátára visszagördül. Változatai: fölül lévõ láb lehet spiccel
vagy sarokkal.
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5. Térdelés, sarokülés, kéz csípõn. Farizmait összeszorítja, hasát behúzza, derekát,
hátát, vállát gömbölyíti, fejét lehajtja. Visszagördít, sarokra ül, medencéjét elõre
billenti, mindkét karjával nyújtózkodik fölfelé.

A napi torna erõsítõ gyakorlatai
1. Hanyattfekvés, mindkét láb talprahúzva, csípõszéles, vagy annál valamivel nagyobb
terpeszben. Hasa behúzva, derekát leszorítja. Két kézzel elõre nyúl, vállát, hátát (lapockáját) megemelve rugózik elõre a két lába közé. Próbáljon minél elõbbre nyúlni. 3-4 x
8 elõre rugózás, közben pihenésül hanyattfekvésben megnyújtózik. Ugyanez nehezítve: mindkét láb magasban terpeszben, két nyújtott lába közé rugózik.

2. Hanyattfekvés, bal láb hason, jobb nyújtva. Bal kézzel bal térdét átfogja, és elõrenyújtja a combját annyira, hogy könyöke nyújtva legyen és válla följöjjön a talajról.
Jobb keze tarkóján, nyaka egyenes. Jobb könyökkel bal térdhez gömbölyít, vissza.
Mindkét oldalra 2-3 x 8.

3. Oldaltfekvés, alul levõ keze a feje alatt, alul lévõ lába hajlítva. Felül lévõ lábát nyújtva
emelgeti fölfelé rugózva. Mindkét oldalra 8-16x.
Változatok: láb spiccel, vagy sarokkal nyúlik meg, sarokkal nyújtva csípõbõl befelé
forgatva emel, spiccel nyújtva kis köröket ír le elõre, vagy hátra.

4. Hasonfekvés, elõl homlokára támaszkodik. Egyik térdét derékszögig behajlítja. Csípõjét leszorítja, egyik combját fölfele kissé megemeli, rugózik fölfelé. Mindkét lábbal
2-3 x 8-16.
Változatok: rugózás spiccel, sarokkal, terpeszbe nyit-zár, emelés után térdét kinyújtja-hajlítja, sarokkal, vagy spiccel.

5. Hasonfekvés, homlokán támaszkodik. Mindkét térdét derékszögben behajlítja, mindkét kezét vállához (füléhez) húzza, elõre nyújtja, behúzza. 8-16x.
Nehezítve: kezében homokzsák, vagy kézi súlyzó, csuklójára erõsíthetõ kondi-pánt.
Változat: két karját felváltva nyújtja.
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Bemelegítõ és nyújtó gyakorlatok fizikai munkát végzõknek
A fizikai munkák rendszerint a felületes hátizomzatot,
vállövet dolgoztatják meg, gyakran igényelnek hajlást, guggolást. Ezért ide soroltunk néhány bemelegítõ gyakorlatot
és a leginkább igénybevett izomcsoportok nyújtó gyakorlatait is.
1. Terpeszállás, bal térdét hajlítja, bal kéz csípõn. Jobb kar
magastartásban, jobb karjával fölfelé és balra nyúlik, jobb
lábát jobbra kicsúsztatja, jobb oldalát nyújtja.
Változat: ugyanez az alaphelyzet, hajlított bal térdét a
jobb oldal nyújtása közben nyújtja, hajlítja.

2. Falba, bordásfalba (szekrény szélébe, könyvespolcba)
kényelmesen elõre dõlõ helyzetben, nyújtott karral megkapaszkodik, térde is nyújtva. Mellkasát és fejét két karja
közé benyomja, vállát hátraengedi, rugózik.
Változat: kiinduló helyzetben, kis terpeszben térdét
félguggolásig hajlítja, mellkasát így ejtegeti.
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3. Egyik láb elõl, másik hátul terpeszben, arc és törzs elõrenéz. Mindkét térdét hajlítja,
úgy, hogy térde és csípõje mindkét oldalon derékszöget zárjon be. Ebben a helyzetben alul lévõ térdét a talaj felé ejtegeti.
Lábát kinyújtja, hátul lévõ sarkát nyomja a talajra.

4. Térdelõtámasz, sarkára ül, két karjával elõre megnyújtózik. Derekát, hátát, nyakát
domborítja, fejét lehajtja. Sarkára lassan visszaülve törzsét nyújtja, mellkasát a két
karja között lefelé nyomja.

5. Teste elõtt keresztbe nyúlva vállmagasságban megkapaszkodik. Befelé, karja felé
fordul, addig, amíg válla és lapockája megfeszül. Karját hátrafelé húzza, lazít. Újra
húzza, lazít, majd lassan megpróbál még beljebb fordulni. Természetesen mindkét
karral meg kell csinálni.

167
Lazító, átmozgató gyakorlatok álló munkát végzõknek.
Álló munka során legtöbbször a derekunk és a hátunk fárad el, nem bírja az
állandó statikus terhelést. Lefelé nézve még a nyakunk is elfáradhat. Ilyenkor hasznosak azok a gyakorlatok, amelyeket álló helyzetben is el tudunk végezni.
1. Terpeszállás, lába enyhén kifelé fordítva, térdét hajlítja, keze csípõn. Farizmait összeszorítja, hasát behúzza, medencéjét billenti. Néhány másodpercig megtartja, majd
kiengedi, medencéjét hátranyomja. 8-16x.
Változatok: ugyanebben az alaphelyzetben medencéjét oldalra billenti, ill. medencéjével köröz.

2. Terpeszállás, térde hajlítva, keze csípõn. Farizmait összehúzza,
hasát behúzza, derekát, hátát, nyakát domborítja, fejét lehajtja.
Könyökét elöl egymás felé közelíti, hátát húzza, lapockáit nyitja. Egyenesít, indíthatja fejjel, vagy csípõvel is. 8-16x.
3. Széles terpesz, lábát kifelé fordítja, guggolásba mélyít. Ebben a
helyzetben jobb, majd bal lába fölé átcsúszik, úgy, hogy törzsét egyenesen tartja, nem emelkedik föl, medencéjét nem billenti hátra.
Változatok: kéz csípõn, vagy oldalsó középtartásban.
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4. Egyik lába elöl, másik hátul, elöl falnak, vagy
asztalnak támaszkodik, törzse egyenesen marad. Elöl lévõ lábát hajlítja, úgy, hogy hátul lévõ
sarka elemelkedjen a talajról. Sarkát hátul próbálja lenyomni.
5. Terpeszállás, keze csípõn, farizmait szorítja,
medencéjét rögzíti. Két kézzel vállmagasságban
elõrenyúl, lapockáit távolítja, visszahúzza. Két
karjával fölfelé nyújtózik, lapockáját zárja,
visszahúzza. Elõre-fölfelé váltva. 8-16x.

Lazító, átmozgató gyakorlatok ülõ munkát végzõknek
Ülõ munka során is elsõsorban a derekunk fárad el, hiszen nagyobb rajta a terhelés, mint állás közben. Ülve kezünkkel és karunkkal dolgozunk, nem mindig megfelelõ
magasságú asztalon. Ezért ilyenkor nyakunk és vállövi részeink fáradnak el a leginkább. Ülõ munka közben sajnos nem mindig van idõnk és módunk felállni. Ezért itt
megkísérlünk olyan gyakorlatokat közreadni, amelyeket ülve is el lehet végezni.
1. Ülve törzsét kiegyenesíti, vagy hátul megtámaszkodik.
Jobb karját a teste mellett lógatja, bal kezével a fejét
átfogja. Fejét balra húzza 8 ütemen keresztül, feje ellenáll. Fejével a kezét húzza, keze ellenáll. Újra kezével húzza
lassan a fejét ellenállás nélkül, a véghelyzetben hosszabb
ideig megtartja.
Változatok: jobbra húzáskor félig balra, balra húzáskor
félig jobbra tekintõ arccal ugyanez.

2. Egyenes háttal ül, fejével fölfelé megnyújtózik, karja a teste mellett, arca elõre tekint. Jobb vállát füléhez fölfelé húzza,
bal karját lefelé nyomja, cserél. 8-16x.

3. Fejével fölfelé megnyúlik, karja a teste mellett. Mindkét
vállát fölfelé húzza, vállával elõre, majd hátra köröz. 8-8x.
Változat: egyik váll elõre, másik hátra.
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4. Bal térdét fölhúzza, két kézzel átkulcsolja. Medencéjét, derekát, hátát, nyakát gömbölyíti hátra. Derékkal indítva törzsét egyenesíti, fejével fölfelé megnyújtózik mellkasát a combjára simítja. Jobb és bal lábbal is. 8-8x.

5. Jobb karja a teste mellett, bal karja magastartásban. Karjával fölfelé nyújtózik, lassan
jobbra dõl, jobb oldalát nyújtja, de medencéjét nem emeli fel. Derekával indít oldalra, karját lassan megcseréli, másik oldalra nyújtózik. 4x.
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Illatok és hatások
A kellemes illatok – legyen az virágé vagy egy jó süteményé – elûzik a
rosszkedvet, vidámabbá tehetik napjait. A jó kölni finoman körüllengi
viselõjét, de sohasem tolakodó.
Elég pár szippantás a kellemes illatból, és mindjárt más színben látja a világot.
Megmondjuk melyik mire jó.
Romantikára, nyugalomra vágyik; szagolgasson olyan virágcsokrot, amelyben
sok levendula van.
Ideges, képtelen koncentrálni: gyújtson meg vanília illatú gyertyát, de az is hatásos, ha meleg vízzel zuhanyozik, majd testét bekeni vanília illatú testápolóval.
Szeretné megnyugtatni a családot: süssön valami finomat. A cukros, finom süti
illata, betölti a házat, és nyugtatólag hat.
Izgalom, stressz ellen: zuhanyozzon le, vegye elõ kedvenc kölnijét, s azzal fújja be
magát. De nem mindegy hogyan.
A testen nem kevesebb, mint tizenhat pulzuspont található. Ezek a területek –
homlok, könyökhajlat, csukló, térd mögötti környék – tartósan megõrzik az illatokat.
A csuklóra spriccelt illat fejtõl lábig illatfelhõbe burkolja viselõjét. A frissen mosott haj
is õrzi az aromát, akárcsak a természetes anyagokból készült ruhák. Próbálja ki,
tegyen kedvenc kölnijébõl egy cseppet a gallér alá. Ügyeljen azonban mindig arra,
hogy a textília bal oldalát permetezze, mert elõfordulhat, hogy a kényesebb anyagokon nyomot hagy a kölni, a parfüm.
Ha mégis megtörtént a baj, próbálja meg eltüntetni a foltot higított szalmiákoldattal. Áztatás után mossa ki a károsodott kelmét, mosószeres vízben, a szokott módon.
Ha új illatra tér át, mossa, szellõztesse ki ruhanemûit, sõt szellõztesse ki ruhásszekrényét is, hogy a régi aroma teljesen eltûnjön. Ha rendszeres kölnihasználó,
testápolója, dezodorja legyen semleges, illatmentes, mert két vagy több aromatónus
kellemetlenül hathat egymás mellett.
Napozás, szoláriumozás elõtt nem érdemes illatosítania magát. Az UV –sugarak
hatására ugyanis nehezen eltávolítható, vagy maradandó, barnás elszínezõdés keletkezhet a szagosítókkal érintkezett, érzékeny bõrfelületen.
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A TEA története
A teacserje felfedezése a híres Sen Nang kínai császár (i.
e. 2700 körül) nevéhez fûzõdik: a legenda szerint úgy ismerte meg a növényt, hogy a csészéjében lévõ forró vízbe a
szél egy tealevelet fújt. Azóta tartja magát a mondás: „Azért
iszik az ember teát, hogy feledje a világ baját.”
Sen-nung kínai császár kertjében idõszámításunk elõtt
2700 körül történt egyszer, hogy amikor a császár ivóvizét
forralták hirtelen feltámadt a szél, s az üstbe egy közeli bokorról levelek hullottak. A „víz” kellemes illatú volt, a császár megkóstolta, s az italt ízletesnek találta. A hagyomány a
tea felfedezõjének mégsem a kínai császárt, hanem
Bodhidharma buddhista papot tartja.
Tealegendák
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A több változatban is ránk maradt legenda szerint Bodhidharma, kínai nevén Ta-mo,
1. sz. 500 körül Indiából Kínába érkezett, hogy ott vallását terjessze a nép között. A
szakállas, morc arcú, szúrós tekintetû önmegtartóztató pap jámborságra való törekvésbõl éjjel-nappal imádkozott és elvont gondolkodásba merült. Mikor már négy
éve volt ébren, egy napon kimerültnek érezte magát: hogy soha többé ne tudjon
elaludni levágta mindkét szemhéját (más változat szerint a szemöldökét, illetve a
szempilláit tépte ki) és a földre vetette õket. Az ég „megjutalmazta” a buddhista pap
cselekedetét, s a ledobott szemhéjakból pompás teacserje sarjadt.
Bodhidharma megevett néhány levelet, és egy szempillantás alatt tûz és erõ
öntötte el, és folytathatta szent meditációját. Felfedezésével megismertette tanítványait is. Halála elõtt pedig meghagyta nekik, hogy teát igyanak, mert az a mértékletesség, a szellemi frissesség és a vallási cselekedetek biztosítéka.
A buddhizmus tanai szerint csak az elmélkedés, az önmagunkba mélyedés, a
szigorú szellemi fegyelem küzdheti le az Én-t, vezet el a belsõ ürességhez. Ebben az
állapotban következik be a szellemet a szellemmel összekötõ kapcsolat, s jön létre a
megvilágosodás élménye. E cél eléréséhez nyújtott a tea segítséget, mert frissítõ hatásával serkentette a hosszú meditációkat. Nem véletlen tehát, hogy az ún. zen-buddhista kolostorokban kedvelték a teát, és a teázást szertartássá emelték. A szerzetesek
Bodhidharma képe elõtt gyülekeztek, s ott egyetlen csészébõl sorjában teát ittak
ünnepélyes odaadással.
Teafeldolgozás
A tea termesztésérõl, feldolgozásáról és a teakészítés módjairól a IV. századtól
rendelkezünk írásos emlékekkel. Ekkortól bizonyítható ugyanis, hogy élénkítõ, élvezeti italként fogyasztották. Ezt megelõzõen valószínûleg csak gyógyászati célokra alkal-

mazhatták. A teaivás szokása eleinte a buddhista szertartás része volt, a VI. században
került a hagyomány Japánba, két évszázaddal késõbb Indiába, majd Indonéziába.
Hogy fest a teacserje?
A teanövény a kaméliákkal rokon. Vadon termõ õsének elõfordulási helye Kína,
Észak-India (Assam), Burma és Thaiföld hegyvidéke. A tea hat méter magasra megnövõ, örökzöld bokor vagy kisebb fa. Levele bõrnemû, élénk- vagy mattzöld, fogazott szélû. A 2,5 cm átmérõjû virág fehér vagy halványsárga. A kínai tea levele megnyúlt, 6-10 cm hosszú, az indiaié nagyobb, ovális, hosszan csíkolt. A cserjérõl 3-4
éves korban kezdik gyûjteni a levelet és a feldolgozás módja szerint 3-féle teát különítenek el: a fekete, a zöld és az oolang teát.
A tea felhasználási módjai
A kínaiak évezredek során sokféle célra használták a tealevelekbõl készült forrázatot
és fõzetet, többek között
· fejfájás
· kelés
· tumor
· hólyagbántalom
· hasmenés és vérhas
· valamint melltáji gyulladás ellen
Az utóbbi néhány évben napvilágot látott tanulmányok szerint a rendszeres teafogyasztás csökkenheti a nyelõcsõ-, a száj-, a gyomor-, a hasnyálmirigy- és a bélrák
elõfordulásának gyakoriságát. Állatkísérletek alapján valószínûsíthetõ, hogy a zöld
tea rendszeres fogyasztása szerepet játszik különbözõ bajok kivédésében, mint például a szív- és érrendszeri betegségek és az UV-sugarak okozta bõrkárosodás.
Szepesi, D. Ideál magazin cikkének feldolgozásával összeállította:
Oplaznik Gabriella
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Mindennapi teánkról egy picit bõvebben
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A legendák szerint ötezer éve is elmúlt már,
hogy Shen Nong, egy hajdani császár elõször
megízlelte a forró vízbe hullott tealevelek fõzetét. Olyan frissítõnek találta, hogy ettõl kezdve
rendszeresen fogyasztotta. A tea pedig megkezdte megállíthatatlan hódítását öt kontinensen át: keletrõl nyugatra haladva lassan elterjedt és kedvelt itallá vált.
Európába a XVII. század elején jutott el, és
kezdetben szinte az arannyal egyenértékû ára
volt, de a század végére - éppen kedveltsége
miatt - megfizethetõvé szelídült mindenki számára. Népszerûsége azóta is töretlen, és napjainkban a legnagyobb mennyiségben fogyasztott ital a víz után.
Az igazi tea a teacserje (Camellia sinensis)
levelébõl készül. Léteznek gyümölcsteák és
gyógyteák is, de az igazi teakedvelõk ezeket nem nevezik teának. Manapság közel
háromezerféle teát ismerünk és fogyasztunk szerte a világon. Legjelentõsebb termõhelyei még mindig keleten vannak, és sok helyen még ma is kézzel végzik a feldolgozását. A frissen szüretelt leveleket elõször fonnyasztani, majd fermentálni kell,
hogy a teaitalnak jellegzetes ízt adjanak. A folyamat végén aprítják és szárítják a
leveleket.
Alapvetõen háromféle tea létezik: zöld, oolong és fekete típus. A különbség a
fermentáció, azaz az erjesztés idejében rejlik: amíg a zöld teát egyáltalán nem fermentálják, a feketét igen. Az oolong a kettõ között helyezkedik el. Európában leginkább a fekete változat terjedt el, ebbõl készülnek többek közt a közkedvelt gyümölcsízesítésû teák is. A zöld tea viszont reneszánszát éli: különleges ízvilága és
hasznos tulajdonságai miatt világszerte egyre többen fogyasztják.
Hogyan készül egy igazi zamatos tea? Csakis forrázva, mert fõzéskor csersav
oldódik ki a levelekbõl, ami a teát keserûvé teszi. Forrásban lévõ vízzel öntse le a
filtert vagy a tealeveleket, majd hagyja állni õket három-öt percig. Ezáltal finom italt
nyer, amelyet azután kedve szerint tovább ízesíthet tejjel, cukorral vagy mézzel,
citromlével. A zöld tea esetében ügyeljünk, hogy ne forró vízzel öntsük le, a gyógyteákat pedig még ennél is óvatosabban készítsük: értékes anyagaik a forró víztõl
károsodhatnak, ezért hatvan foknál ne legyen melegebb a felhasznált víz. Áztatásuk
ellenben akár tíz-tizenöt percig is eltarthat, mert hatásukat így fejtik ki igazán.
A valódi tea íze önmagában érvényesül a legjobban - vallják az ínyencek. Legtöbbünk mégis szereti fokozni az élvezeteket: vannak, akik tejjel ízesítik italukat - ez
leginkább az angolokra jellemzõ. A módszer az érzékenyebb gyomrúak számára

kifejezetten ajánlott, mivel a tej semlegesíti a tea savait. A citrommal, citromlével
történõ ízesítés szokása az oroszoktól terjedt el, és téli napokon kiváló C-vitamin
forrást jelenthet. A „cukor vagy méz” kérdése azonban már nagyobb vitaalapot
képez. Igazán egészséges tea csakis mézzel készülhet, hiszen csordultig van jótékony
anyagokkal. A cukor ellen leginkább magas energiatartalma szól, bár ha Ön nem
kedveli vagy nem fogyaszthat (például virágporallergiája miatt) mézet, még nem kell
megfosztania magát a tea élvezetétõl - cukorral is ízesíthet.
A teát kifejezetten egészséges italnak mondhatjuk. A valódi teák sok értékes anyagot tartalmaznak, vitaminokat és ásványi anyagokat egyaránt. Az elkészítés módja
ezek mennyiségét a kész italban határozottan befolyásolhatja, ezért is fontos a helyes
alkalmazás. Fontos megemlíteni az úgynevezett polifenolokat, amelyek egyes kutatások szerint megóvhatják szervezetünket a szív- és érrendszeri, valamint a tumoros
megbetegedésektõl. Ezekbõl kifejezetten sokat találunk például a zöld teában. A
rendszeres teafogyasztás egészségvédõ hatása megkérdõjelezhetetlen, és tudományos tények is alátámasztják. Legtöbben megfázás, torokfájás esetén azonnal egy
pohár forró teára gondolunk - nem is alaptalanul! Az efféle megbetegedésekben a
tea hasznos anyagai segítik a kórokozók elpusztulását, melyet a forrón történõ fogyasztás tovább fokoz. No persze ilyenkor egy csésze finom teával a kezünkben meg
is pihenünk, ami szintén segít a szervezetnek legyõzni a betegséget.
Egészségünkre!
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Teák egy kicsit másképp
Szeretném a teákat a teák elkészítését egy kicsit másképp megismertetni Önökkel.
Vannak a hagyományosan elfogadott, évek-óta használt teáink, melyeket nem
cserélünk le másokkal, vagy azért mert ezt szoktuk meg, vagy mert nem ismerünk
másokat. Hazánkban a teafogyasztás nem tradicionális hagyomány, mint Angliában
vagy a keleti országokban.
Talán igaz a teákra is, hogy amennyiben több ismeretet szerzünk más népek italfogyasztásáról, bõvül a hagyományaikról szerzett ismeretünk is.
A teázás sok kedvezõ élettani hatásán túl egy igen kellemes idõtöltés, akár szertartás is lehet. Különösen, ha ezt jó minõségû teával mûveljük és „megadjuk a módját” a
teázásnak. Azt is mondhatnánk, hogy „élvezeti értéke” vetekszik egy jó boréval.
Ennek reményében ajánlom Önöknek gyûjtésem.
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Néhány szó a tea fajtákról:
A zöldteák nincsenek fermentálva, általában jellegzetesen nyers, kissé fûre emlékeztetõ ízzel rendelkeznek. Némely fajtájukat ún. „gaiwan”-ban, egy 3 részbõl álló
kínai teáscsészében szokás fogyasztani. A gaiwan esetében a tealevelek szabadon
úsznak a „csésze” részben, melyre rászorítjuk a „fedõt”, ami a tea szûrésére és melegen tartására szolgál. Ezt a fedõt résnyire félrehúzva tudjuk a teát a csészénkbõl
óvatosan kikortyolni.
Zöldteák egy része többszöri kiáztatásra is alkalmas. Mikor a tea nagy része elfogyott, a tealevél visszamarad, melyet ismét le tudunk önteni, így néhány perc elteltével
újabb csészényi teaitalt nyerünk. Egyes, kiemelkedõ minõségû fajtákat 4-5-ször is ki
lehet áztatni.
A fehérteákat csak enyhén fermentálják, amihez a nap segítségét veszik igénybe.
Alacsony tein tartalmuk miatt bármikor fogyaszthatók, nincs élénkítõ hatása. Kitûnõ
esti tea.
Az oolong vagy sárgateák „félig”, általában 40-60%-ban erjesztettek. Az erjesztés
egy hirtelen hõkezeléssel, pirítással szakítják meg, ezért az oolong teák általában kellemes pirítottak, kissé fanyarkás ízûek.
Különleges tea a kétszer erjesztett barna- vagy sötéttea. Az eredetileg közel 8090%-osan erjesztett teát bambuszban elássák a földbe és ekkor zajlik le a második
fermentáció.
A fekete- vagy más néven vörösteák 100%-osan fermentáltak. Ízük általában telt,
markáns, erõteljes.
Szezonális teák
Az év folyamán nem minden tea egyforma. Az úgynevezett szezonális teák,
amelyek közé tartozik például a kínai Long Jing „Tiger Spring”, a tajvani „Tung
Ting”, a japán „Gyokuro”, avagy az indiai „Darjeeling” a világ piacain arannyal
egyenértékûek.

Ezek asztronomikus értéke, amely elsõsorban a frissességre van alapozva, rendkívül gyorsan elillan, és az eredetileg igen kitûnõ tea viszonylag gyorsan a közönséges
teák közé sorol be.
Ezek alapján a teákat a következõképpen csoportosíthatjuk:
1. Szezonális teák - frissességük igen gyorsütemben csökken, és nincs olyan módszer, mellyel ezt meg lehetne állítani.
2. Egyéves teák - frissességük megõrzésének érdekében különféle módszereket
alkalmaznak (vákumozás, jegelés vagy egyéb).
3. Egészéves teák - a betakarítás és feldolgozás egész évben folyik a termelõ helyeken.
Ahhoz, hogy Ön teáinkat a legjobban élvezhesse, három szempontra kell figyelnie:
a vízre, a kerámiára és az elkészítésre.
1. Teavíz
Jó víz nélkül nem lehet jó teát készíteni. Erre már több ezer éve rájöttek a kínaiak,
a teázás nagy mesterei. A különbözõ vizeket csoportokba sorolták:
- hegyi forrásvíz, amelyik sziklán folyik,
- egyéb hegyi forrásvíz,
- alföldi forrásvíz,
- gyorsan áramló folyó víze,
- kútvíz,
-egyéb vízek. Magyrország ivóvizeinek ismeretében a teavízzel kapcsolatban a
következõket ajánljuk:
a) Lehet csapvizet használni, ha lágy és nem klóros vízrõl van szó. Féllágy vízbõl is
fõzhetünk teát, de akkor 0,5-1 perccel tovább kell forralnunk. Kemény, erõsen klórízû
víz nem alkalmas a tea készítéséhez. Ilyenkor vízszûrõ alkalmazása ajánlatos.
b) Magyarországon sok hegyi forrás természetvédelmi felügyelet alatt áll és védett a
szennyezõdések ellen. Érdemes tehát hegyvidéken járva gyûjteni ezekbõl a vizekbõl.
c) A boltokban kapható, palackozott ásványvizek és forrásvizek szintén nagyon
alkalmasak, amennyiben széndioxid-mentesek, lágyak és közepes vagy alacsony ásványi anyag tartalmúak.
2. A teához használt kerámia
Alapelv, hogy minél kisebb az edényünk, annál jobb. A teáskanna lehetõleg ne
legyen 0,5 literesnél nagyobb.
Nagyon jók az eredeti Ji-Szing teáskannák, amelyek már évszázadok óta változatlanul használatban vannak. Ezekben teljesedik ki legjobban a tea íze. Ilyen minõségû
kannák szaküzletben is kaphatók. Vörösteákhoz mázatlan, zöld- és oolongteafajták
elkészítéséhez pedig mázas kannát ajánlunk. Ha valaki csak magának vagy két személynek készít zöld- és oolongteát, a gaiwan kiváló erre. A gaiwan teacsészébõl, fedõbõl és alátétbõl áll. Ebben áztatjuk ki és ebbõl is isszuk meg a teát. Fedele melegen
tartja a teát és szûrõként is használható, hogy a levelek ne kerüljenek a szájba.
3. A teák elkészítése
Az elkészítés módja rendkívül fontos. Itt három tényezõre kell figyelni: a tea mennyiségére, a víz hõmérsékletére és az áztatási idõre. A felhasználandó teamennyiség tulajdonképpen ízlés kérdése. Ázsiában általában több teafüvet használnak, mint Európában. A tea mennyisége 0,5 liter vízhez 4 és 8 gramm között lehet.
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Javasoljuk, hogy személyesen kísérletezze ki, mi ízlik Önnek a legjobban. Kezdjen
kisebb mennyiséggel! A teáskannát melegítse elõ (így jobban tartja a teavíz hõmérsékletét), a teafüvet adagolás után tegye a kannába és öntse rá a felforralt vizet! Vizet csak
olyan edényben szabad forralni, amely kizárólag teavíz elkészítésére szolgál.
A vizet éppen csak forraljuk fel! (A középkeménységû víz minõségén 2-3 perces
forralással tudunk javítani. Ennél tovább nem szabad forralni a vizet, mert „lapos” íze
lesz a teának.) Az optimális vízhõmérséklet a készítendõ teától függ:
- Feketeteák készítésénél melegítse elõ a kannát, majd a teafû adagolása után öntse
le a felforralt vízzel!
- Oolong- (félig fermentált) teát 90-95°C hõmérsékletre visszahûlt vízzel készítünk.
- A zöldtea 80-85°C hõmérsékletû vízzel készül, ám a legfinomabb fajták csupán
65-75°C-os vizet igényelnek. Lehetõleg ne használjon teatojást! A teafûnek az a legjobb, ha szabadon tud ázni a teáskannában.
A tea erõssége nem a tea áztatási idejétõl, hanem a felhasznált tea mennyiségétõl
függ. A túláztatást kerülje el! A kiáztatási idõk fajtánként változnak. Az áztatáshoz a
következõ vezérelveket ajánljuk:
A feketeteát csak 2-4 percig áztatjuk, az OP-minõségûeket 4-5 percet. A zöld- és
oolongteák 1-3 perces kiáztatási idõt igényelnek a fajtától és a használt mennyiségtõl
függõen. A nagy levelû oolongfajták tovább is áztathatók. Zöld- és oolongteából - újabb
melegvíz hozzáadásával - többször is lehet teát készíteni, ekkor már a fenti áztatási idõt
nyugodtan meghosszabbíthatjuk. Tejszínt, citromlevet, cukrot nem ajánlunk teáinkhoz.
Azoknak, akik érdeklõdnek a teakészítés különleges módjai iránt, javasoljuk a
következõ teakészítési módszerek kipróbálását.
1. „Penge”
A fekete-, vörös-, sötétteák elkészítési módja:
Nem elhanyagolható elõnye ennek az elkészítési módnak, hogy ízlés szerint az
áztatás megszakítható. Ehhez azonban szükséges bambusz-, vagy egyéb szûrõ, illetve
speciális papír-filter használata. Az elkészítés:
Egy kb. 4 dl nagyságú, felmelegített kannába beleszórunk 3 teáskanál friss tealevelet. Felöntjük forrásban lévõ vízzel és 2,5-3 percig ázni hagyjuk. Az aranyszínû folyadékot utána leszûrjük elõmelegített csészékbe.
Ez a módszer egyéb teáknál is alkalmazható, mint például Zhu Cha, Dian Lu, Shui
Xien stb. (a sötétteák elkészítésénél az áztatási idõ egészen 15 percig meghosszabbíthatjuk).
A „penge” elnevezés onnan ered, hogy a tealevél áztatása és a felöntés élesen
elkülönül egymástól. Ez az éles elválasztás a teakészítõ mesterek gyakorlott kezének
köszönhetõen lehetõvé teszi, hogy az aranyszínû folyadék karaktere pontosan a kívánt íz érje el az enyhén fanyartól az erõsen keserûig.
2. Folyamatos teakészítés
A zöld-, fehér-, sárga- és kékeszöldteák, magasabb osztályainak elkészítése. Ez a
készítési mód abból indul ki, hogy a felhasznált tea minõségi és friss.
Az elkészítés:
A felmelegített kb. 4 dl-es kannába kb. 4-5 g teát szórunk. A felforralt vizet hagyjuk
hûlni a teafajtának megfelelõen. Ezt követõen leöntjük vele a tealevelet és hagyjuk

ázni. A létrejött italt elõkészített csészékbe öntjük és a kannába további lehûlt vizet
töltünk. Ezt a vizet azonban már hosszabb ideig hagyjuk a teafüvön. Az áztatási idõ a
felöntések számával együtt nõ.
3. Kung Fu
Az elkészítés módja az elõzõtõl abban különbözik, hogy a gaiwan csészében vagy
jiszing kannában nagyobb mennyiségû teafüvet teszünk (kb. 6-8 g), azt forrásban lévõ
vízzel öntjük le, és a keletkezett italt rövid ideig tartó áztatás után töltjük csészébe.
Kívánom, hogy egész évben kellemes idõtöltéssé váljon a teázás:

Oplaznik Gabriella
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A római uralom alatt élõ zsidóság Megváltót váró szellemi légkörében lépett fel i.sz.
30 körül, Palesztinában, a közeli Isten országát és a megváltást hirdetve Jézus, a
keresztény vallás megalapítója. Az újszövetség elbeszélései szerint tanítása, csodái,
kereszthalála, és feltámadása egyaránt azt bizonyította követõi számára, hogy
személyében elérkezett a várva várt Messiás. Tanítványainak mozgalma kezdetben
zsidó hitújító csoportnak indult, hamarosan azonban megnyílt a pogányok, a nem
zsidók elõtt, s ettõl kezdve mind határozottabban egy új vallás körvonalai kezdtek
kirajzolódni. Az elsõ keresztények a közeli Világvégét várták és arra készültek.
Vagyonközösségben éltek, együtt imádkoztak, elmélkedtek Jézus tanításai felett, közösen
böjtöltek, kultikus lakomákat tartottak és szigorú aszkézist javasoltak. Hamarosan
megindult az új hit terjedése. Noha az új vallás képviselõit a római hatóságok gyakorta
üldözték, a keresztények, már az I. század végén szinte az egész Római Birodalomban
jelen voltak. Alapvetõ hitelvük, hogy Jézusban, Isten saját, egyszülött fiát, a megígért
Megváltót küldte az emberek közé. Aki a szeretet, általa követett parancsát elfogadja,
megváltásban, örök üdvösségben részesül. A 40-es évek végétõl Pál apostol, és
mások jóvoltából a keresztény tanok a hellenisztikus gondolkodáshoz kezdtek idomulni
(Jézus egyre hasonlatosabbá vált a meghaló és feltámadó közismert, és népszerû
képzetéhez). Az elsõ gyülekezeteket Jézus tanítványai, az apostolok irányították,
munkájukat a vének, és gyülekezeti szolgák segítették, a közös anyagi ügyeket pedig a
püspökök kezelték. Kezdetben az egyes közösségeknek sem szilárd szervezete, sem
állandó hívei nem voltak, csupán a Jézusban, mint Megváltóban való közös hit kötötte
össze õket. A II. század elejétõl - a számbeli gyarapodással párhuzamosan - megindult
a szervezett egyház és a szisztematikus tanítás kialakulása. A püspökök váltak fegyelmi
és hittan ügyekben is a közösség vezetõivé, s az elszórt gyülekezetekbõl szervezett,
hierarchikus egyház épült ki. E folyamatban került sor a Jézusra, és tanításaira vonatkozó
hagyományok lejegyzésére. 50 és 120 között megszülettek az újszövetségi iratok, a II.
században pedig megindult az újszövetségi gyûjtemény kialakítása. A keresztények
kezdettõl szent könyvüknek tekintették, és Ószövetségnek nevezték a zsidó Bibliát,
kiegészítve azt a megújított szövetség 27 iratával. Az újszövetségi anyag legfontosabb
része a Jézus-hagyományt rögzítõ, Jézus erkölcsi, vallási tanítását õrzõ 4 evangélium
volt, ezt egyéb iratok, fõként levelek egészítettek ki. Létrejöttek az egyház fegyelmi
rendjének elsõ elemei, állandósultak olyan szokások, mint a keresztelés, vagy a böjti
fegyelem. A hitelvek pontosítása fölötti vitában a II. századtól jelentõs keresztény
irodalom született, és megjelentek a hittételeket „hamis módon értelmezõ” eretnek
irányzatok is. Az egyházat ebben az idõben hevesen üldözték a római hatóságok, a
hitnek több mártírja lett, akiket kezdettõl kultikus tisztelet övezett. A keresztény üldözések
313-ban szûntek meg, és megnyitották az utat a világméretû terjeszkedés elõtt. Alig
100 esztendõ kellett ahhoz, hogy az új hit, minden más vallást kiszorítva, a Római
Birodalom kizárólagos vallásává váljon. A legalizált viszonyok között gyorsan épült ki
az egyház szervezete. Létrejöttek az egyházmegyék, egyháztartományok, kialakult a

zsinatok megtartásának szokása, és megjelentek az elsõ keresztény remeték, a
szerzetesség elõhírnökei. Az V. századtól Róma hanyatlásával párhuzamosan, a
keresztény egyház egyre jobban részesévé vált az államhatalomnak. Amikor a
népvándorlás hullámai elsöpörték a Római Birodalmat, az új, feudális Európa, már e
hit elvei alapján épült fel a korai középkorban. A keresztény lét elsõ, teológiailag precíz
megfogalmazása az egyház püspökeinek elsõ, egyetemes gyûlésén (zsinatán), Niceában
történt 325-ben. Az ezt követõ évszázadokban a hitelveket, dogmákat részletesen
megfogalmazták. (Pl. „ki Jézus ?” kérdésre a válasz: Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia,
a Messiás, egyszerre valóságos ember és valóságos Isten is. Meghatározták a
„Szentháromság” fogalmát is, ami szerint: Isten egylényegû három személy: Atya, Fiú,
és Lélek (Szentlélek)-kel. Megfogalmazták Mária Istenanyaságát, Jézus feltámadásának
megtörténtét, és sok más, a keresztény tanítás közös lényegét jelentõ alapelvet is). A
dogmatikai harcok során egyházszakadások is történtek. A kereszténység idõközben
komoly sikereket ért el, teret nyert Afrikában, Ázsiában, és a germán népek között,
valamint elkezdõdött a szláv népek megtérítése is. E diadalmas fejlõdésnek külsõ okok
vetettek véget. A Nyugat-Római Birodalom bukása, az Iszlám megjelenése, késõbb
pedig a katolikus, és az Ortodox egyházak közötti szakadás.

A katolikus egyház
Az egykori nyugati, latin nyelvû és kultúrájú keresztény egyház a Kelettel való
szakítás óta katolikus, vagy Római Katolikus Egyháznak nevezi magát. Az elnevezés is
kifejezi, hogy magát tekinti a hit igazi letéteményesének, és egységének alapja rómaisága.
(A római püspök, és a Pápa irányítása alatti hierarchikus szervezet). A Pápa személyén
túl egységét a történelmi, kulturális, valamint a teológiai hagyományok egynemûsége
is biztosítja, valamint latin, mint rituális nyelv használata a miséken, szertartásokon,
liturgiákon. A középkor századaiban a katolikus egyház szervesen beépült a feudális
Európa társadalmi rendjébe, maga is birtokossá, és a társadalom szellemi életének
osztatlan irányítójává vált. A római pápák egyház feletti hatalmának elve és gyakorlata
igen régi eredetû. Péter jogán, az elsõ római püspökök már az elsõ keresztény
évszázadokban elsõséget, és joghatóságot követeltek maguknak világegyház egésze
felett. Ezt az igényt támogatta az is, hogy idõközben a pápaság Itáliában világi hatalommá
is lett. 1050 után pedig két évszázados, gyõzelmes harcot folytatott a császári hatalom
gyámkodásától való megszabadulás érdekében. A katolikus egyház hatalmát e korban
nagyban növelték a gyorsan szaporodó szerzetesrendek, és a keresztes háborúk eszmei
megalapozásában betöltött vezetõ szerepük. Különleges gazdagsággal bontakozott ki
a középkorban a katolikus egyház vallásossága, és kultúrája. Állandósult a szentmisék
rendje, kiterebélyesedett a szentek kultusza, és véglegessé vált a katolikus ünnepek
köre. A XII. századtól megszületett a katolikus tudományosság fénykorát jelentõ
skolasztikus filozófia, és a szisztematikus kánonjog. Véglegessé vált az egyház felépítése,
kialakult a mûködési mechanizmusa, létrejöttek a központi irányítószervei. Megvalósult
a papi nõtlenség követelménye. Új színt hozott az egyházi zene, és mûvészetek azóta is
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idõtálló kialakulása. Állandó gondot jelentett viszont az egyház „elvilágiasodása”, s
idõrõl idõre egyházszakadások, kettõs pápaválasztások zavarták meg a katolikus világ
belsõ nyugalmát. Ráadásul a XII. - XIV. század között az eretnek irányzatok, és
mozgalmak egész sorával is meg kellett birkózniuk. A XV. századtól a szükségessé váló,
de elhúzódó, elmaradó reformok végül válsághoz vezettek: kibontakozott a reformáció,
s ezt a szakadást már nem lehetett megakadályozni. A válság idején ülésezõ tridenti
zsinatnak ugyan sikerült máig ható érvénnyel újrafogalmaznia a katolikus teológiát, és
az egyházalkotmányt, ez azonban a korábbi hegemónia visszaszerzéséhez nem volt
elegendõ. Az egyház továbbra is megmaradt a latin nyelv használata, a hét szentséget
ismerõ szentségtan, és a cölibátus doktrínája mellett. A nagy földrajzi felfedezések után
viszont mozgásba lendült a katolikus misszió, fõkén az Újvilágban. A felvilágosodás
kibontakozása, a vallási érdeklõdés újbóli lanyhulása a XVIII. században ismét válságot
eredményezett. Súlyos csapást jelentett az olasz egység, a pápai állam megszûnése, az
állam és egyház szétválasztásának liberális koncepciója, Európa szerte. A katolikus
egyház ezekre a jelekre, hosszú idõn át merev konzervativizmussal, a polgári társadalom
elutasításával, és a pápai tévedhetetlenség doktrínájával válaszolt. Végül XIII. Leó
pápa idején indult meg az új modernizációs folyamat (a szociális doktrína kidolgozása,
a keresztény pártok és szakszervezetek támogatása, és a neotomista filozófia
megteremtése). Az átfogó reform azonban a XX. század derekáig váratott magára
(lemondtak a latin nyelv kizárólagos használatáról, külsõségeiben is korszerûsítették a
szertartások rendjét, kezdeményezték más vallásokkal, felekezetekkel, valláson
kívüliekkel a párbeszédet. Pápai dokumentumok tettek hitet az egyház felelõsségvállalása mellett, a mai világ problémáinak megoldásában.

Protestáns egyházak
A katolikus egyház belsõ bajainak orvoslási szándéka a XV. században a reform
mozgalmak kibontakozásához vezetett. E törekvés képviselõi a világias, anyagias, és
laza fegyelmû, hatalmaskodó, és a néptõl távol kerülõ egyház ellenében, az igazi, õsi
kereszténységhez való visszatérés programját fogalmazták meg. Elsõként a német
Martin Luther lépett fel 1517-ben közzétett 95 pontos reformjavaslatával. Ezt követõen,
néhány évtized alatt látványos hitújítás bontakozott ki Európa nagy részén. A nyugati
egyházat immár végérvényesen megosztotta a reformáció. Luther célja az egyházban
tapasztalt visszaélések orvoslása volt, mozgalma azonban hamarosan túllépett az
egyszerû reform keretein. Ennek egyik oka a reformátori elvek egyre szélesebb körû és
határozottabb radikalizmusa volt, a másik pedig a katolikus egyház vezetõinek merev
ellenállása. Luther eredetileg a búcsúcédulák árusítása ellen lépett fel és a liturgia
nemzeti nyelvûvé tételét követelte. Programja hamarosan kiegészült a szerzetesrendek
feloszlatásának gondolatával, a püspöki egyházszervezet elvetésével, a mise és a papi
rend elutasításával. A reformátorok nemzeti nyelven tanító egyházat hoztak létre,
prédikátoraikat pedig a gyülekezet választott testületeink (presbitérium) rendelték alá.
Hitforrásként csak a Bibliát fogadták el és elvetették a hagyomány tekintélyének

elfogadását. Luther és a reformátori teológiát kidolgozó tanítványai elvetették a misét,
s helyette olyan Istentiszteletet vezettek be, amelyek lényege az ima, a zsoltáréneklés,
és a Bibliaolvasás. Ezzel együtt bevezették a két szín alatti áldozást, az úrvacsorát. A
katolikus teológia hét szentsége helyett pedig csak kettõt (a keresztséget, és az úrvacsorát)
fogadták el. A reformátorok kezdettõl tagadták a hierarchikus egyházszervezetet, és
elutasították a Pápa egyházfõségének - szerintük a Sátántól származó - gondolatát.
Eltörölték a gyónást, megszüntették a templomokban az oltárt, egyszerûsítették a
szertartások rendjét. A reformátorok tagadták a szentek, és fõként Mária kultuszának
jogosságát. A gyülekezeti helyekrõl számûzték a festett és faragott képeket. Elfogadták
a házasság felbonthatóságának a gondolatát, és megszüntették a papi nõtlenség
követelményét is. A reformáció hitelveit elsõként az 1530-as Ágostai Hitvallásban
foglalták össze. Ezt több más irat követte, és 1563-ban a Második Helvét Hitvallás is
megjelent. A reform kezdetben gyorsan terjedt Németországban. Válaszul a Pápa
kiátkozta Luthert. A régi és az új hit hívei között ekkor vallásháború robbant ki
Németországban, és kis szünetekkel másfél évszázadon keresztül tartottak, s két
(katolikus és protestáns) részre osztották Európát. Gyorsan terjedtek az új nézetek
Svájcban is, ahol Zwingl állt a hitújítók élére. A Skandináv országokban pedig, uralkodói
kezdeményezésre, alig néhány év alatt gyõzedelmeskedett a reformáció. Thomas
Münzer és hívei, a radikális anabaptisták, felnõtt keresztséget hirdettek. És szociális
követelésekkel kapcsolták össze a hitújítást. Ennek következtében robbant ki a német
parasztháború, amit csak véres terrorral sikerült leverni. A Francia reformáció élére
Jean Calvin állt. Õ puritán etikát hirdetett, s erkölcsi elveiben a szorgosan gazdálkodó
polgár létének alapelveit fogalmazta meg. 1534-ben Angliában is hitújításra került sor,
aminek elsõ lépéseként VIII. Henrik király magát nyilvánította az angol államegyház
fejének. Az új anglikán egyház református vonásokat vett fel, megtartotta pl. a püspöki
egyházszervezetét. Ezen kihívásokra a katolikus egyház belsõ reformokkal, és az
ellenreformáció kibontakoztatásával válaszolt. Ezzel sikerült némileg mérsékelni a
reformáció térhódítását. Az elkövetkezõ vallásháborúk során kialakult Európa mai
vallási térképe. A kontinens északi, észak-nyugati része zömmel protestánssá vált, a
földközi-tengeri régió katolikus maradt, míg Európa középsõ területein (így hazánkban
is) vegyes felekezetû területek alakultak ki. A reformáció egyházai az elkövetkezõ
évszázadok alatt kialakították szervezeti, és hitrendszerüket. Idõközben újabb
szakadások történtek. Kialakult a Baptista, a múlt században a Metodista és az Adventista
egyház, melyek a hagyományostól eltérõ módon értelmezték a reformáció elveit. Az
irányzatokra tagolódás folytatódott (pl. Pünkösdisták, Unitáriusok stb.)

Az Ortodox Kereszténység
Már az Ókor elsõ századaiban is világosan kirajzolódó választóvonal különböztette meg egymástól a Római Birodalom keleti, és nyugati felének keresztény gyülekezeteit, s e különbségeket, a létrejövõ politikai határok csak tovább erõsítették. Kelet
keresztényei szertartási nyelvként a görögöt használták, szemben a nyugaton haszná-
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latos latinnal. A nyelvi eltérések, kezdettõl a liturgikus szokások és a jogi elvek eltérését
is jelentették. Kelet egyházai önálló egyháztartományok egyenrangú szervezetében
éltek, amely fölött csupán a Bizánci Császári hatalom (világi ügyekben), ill. az egyetemes Zsinat rendelkezett. A nagy, végsõ egyházszakadásra is (ortodox, és katolikus)
egyházkormányzati okokból került sor. (Keleten a római, bizánci, alexandriai, antiochiai
és jeruzsálemi pátriárkák egyenrangúságát, Róma és Bizánc fõpapjának tiszteletbeli
elsõbbségét vallották - az egyes egyházrészek teljes belsõ önállósága mellett -, míg
nyugaton a római püspöki, és a Pápai egyetemes hatalom mindinkább érvényre jutott. 1054-ben egymás kölcsönös kiátkozásával a kereszténység keleti, és nyugati
egyházra szakadt. A szakadás után fokozatosan nõtt a teológiai, liturgikus, és jogi
eltérések száma. (Pl. a keletiek kiemelkedõ jelentõséget tulajdonítanak a Szentlélek
tiszteletének, ám azt csak az Atyától származónak vallják. Nem hisznek a tisztítótûzben,
nem vallják a nyugati egyházban elfogadott Mária dogmák egy részét, és nem ismerik
el a szakadás után ülésezõ egyetemes Zsinatok érvényességét. Tagadják a Pápa egyházfõi hatalmát, nincs egységes egyházi fõhatóságuk és hitelveik letéteményese nem
az egyházi hierarchia, hanem a hívõk népközössége. Liturgiájuk nyelve eredetileg
görög, de késõbb mindenütt áttértek a nemzeti nyelv használatára. Hosszú harcok
eredményeként megkülönböztetett tiszteletben részesítik a Szentek képmásait, és általában elmondható, hogy buzgón gyakorolják a Szentek kultuszát. Templomaik belsõ
berendezésének ezért elengedhetetlen kelléke a szentképfal / ikonosztázion /). Ebben
az irányzatban hiányzik a papi cölibátus (nõtlenség) elõírása. Szervezeti értelemben a
nemzeti egyházak teljesen önállóak. Az ortodox kereszténység legnagyobb megrázkódtatása az Iszlám elõretörése volt, hiszen ennek következtében Egyiptom, Szíria, és
Kis-Ázsia keresztény egyházai szinte teljesen megsemmisültek. Némi kárpótlást jelentett a szláv missziók sikere, amelyek eredményeképpen Kelet-Európa Szláv népei,
szinte kivétel nélkül az Ortodox Kereszténységet vették fel. A XV. században sikertelen
tárgyalásokat folytattak a katolikus egyházzal (szerettek volna unióra lépni). Nagy
tehertételt jelentett a több évszázados Török uralom is. Ma a legjelentõsebb Ortodox
egyház a Moszkvai Patriarkátus.
Tanok és szabályok: Atya, Fiú és Szentlélek – a szentháromság a keresztény hit
alapja. Történetét és tanait a Biblia foglalja össze. Isten utasításainak, a Tízparancsolatnak
a lényegét, Jézus az úgy nevezett hegyi beszédében még jobban hangsúlyozza. Szeresd
uradat, Istenedet és Felebarátodat, mint önmagadat. Mindenki részesülhet Isten
kegyelmébõl, aki megbánja tetteit, s azokért bûnbánatot gyakorol.
Legnagyobb ünnep: Húsvét. Korábban minden vasárnap megünnepelték a
feltámadást, 325 -ben az elsõ niceai zsinat azonban az elsõ tavaszi holdtölte idejére
tette.

Zsidó
A zsidó vallás gyökerei az i.e. II. évezred elejére, a palesztinai honfoglalás idejére
nyúlik vissza. E kor zsidóságának vallási nézeteit az õs-sémi vallásosság elemei
határozták meg. Isteneik között kozmológiai, vegetációs istenalakok egyaránt szerephez
jutottak. Kiemelkedõ jelentõsége volt Jahve Vihar Istennek. Az õ kultusza kapcsolta
egybe a honfoglaló törzseket, és õ lett az új, a honfoglalás utáni Izrael védistene is.
Hívei azonban más, zömmel kanaani eredetû istenségeknek (baaloknak) is hódoltak
és ismerték a közel-keleti földmûves kultúrák termékenység kultuszait is. Az õsi
hagyomány szerint a Jahve kultusz színhelye kezdetben a népével együtt vándorló
Szent Sátor volt. Itt õrizték az isten, és választott népe a zsidóság közötti szövetség
dokumentumait, és itt gyakorolták Jahve számos mágikus elemeket is tartalmazó
kultuszát. Itt voltak a szövetség kõtáblái. A vallási élet egészének az alapja is a
szövetségmotívum volt. Egy az istenek közül (Jahve) szövetségre lépett a néppel. A
nép kötelezte magát e szövetség vallási szabályainak (Tízparancsolat) megtartására,
amiért a cserébe az isten új hazát és benne boldog jövõt ígért választottai számára.
Jahve ily módon nem egyedüli, de kiemelkedõ jelentõségû Istenné lett a zsidóság
szemében, hiszen õ garantálta a honfoglaló törzsek egységét, a honfoglalás sikerét. A
honfoglalás után, már az elsõ királyok kísérletet tettek a Jahve kultusz kisajátítására. E
folyamat a harmadik zsidó király Salamon idejében vezetett el a jeruzsálemi állandó
szentély felépítéséhez, ahhoz, hogy e kultusz az új zsidó állam „hivatalos”
vallásosságának a középpontjává váljon. A zsidó királyság megjelenésével, a vagyoni
különbségek fokozódásával együtt járt a népi elégedetlenségek fokozódása is. Ez az
ellenzéki hangulat összefonódott Jahve kultuszával, hiszen a széles néptömegek
számára ez a hit jelentette az õsi Izrael harmonikus világát. E gondolat jegyében jött
létre a „próféta mozgalom”, amely a szociális, politikai és vallási elégedetlenség
megfogalmazásának egyaránt eszközévé vált. A próféták által bírált szociális
igazságtalansággal együtt járt a politikai kudarc, mivel az i.e. 6. században, a zsidóság
mezopotámiai hódítók támadásának esett áldozatul. E kudarc nyomán a próféták úgy
vélték, hogy mindez Isten szándéka szerint való, egy olyan Isten mûve, aki egyedül
kormányozza a világot, és irányítja a történelmi eseményeket. E gondolatok hatására
jelent meg Izrael vallási felfogásában a monoteizmus gondolata, hogy Jahve az egyetlen
Isten. Ez minõségi fordulatot hozott a vallástörténelembe. Ekkor született meg a zsidó
vallás Szent Könyve, a bibliai gyûjtemény. Az ókori zsidó vallásosság, csaknem egy
évezredes története során, közel 50 Jahve szavait tolmácsoló irat került
megfogalmazásra. A legkorábbi szövegrészek az i.e. II. évezred végén fogalmazódtak
meg. Az utolsó iratok keletkezésének az ideje i.e. 2. század. E két idõpont között alakult
ki a klasszikus zsidó vallásosság. Ebbõl az anyagból származott a Mózes neve alatt
fennmaradt, az elsõ évezred derekán összeállított gyûjtemény. Az öt mózesi könyv
tartalmazza a világ és az ember teremtésének - más közel-keleti népek hagyományaihoz
igen hasonló - történetét. Ádám és Éva, Káin és Ábel, a vízözön, vagy a bábeli torony
építésének a története, a zsidó nép õsatyáinak (Ábrahám, Jákob és József) történetével
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folytatódik, majd a szövetségkötõ Mózes életét és a zsidóság honfoglalásának
eseményeit meséli el. Az anyagnak ez utóbbi része a szó valódi értelmében is törvény:
az elbeszélõ részek tartalmazzák a zsidó vallás kultikus és erkölcsi elveit is. Az ószövetségi
gyûjtemény második részét a történeti iratok alkotják, amelyek a zsidó királyság bukásáig
(az i.e. 6. századig) dolgozzák fel a nép történelmét. Az Ószövetség harmadik részét a
prófétai könyvek alkotják. Ezek a zsidóság ókori történelmén kívül az egyistenhit
kibontakozásának is beszédes dokumentumai. A gyûjtemény iratainak negyedik
csoportja vallásos költeményeket, bölcseleti, és szertartásokra vonatkozó szövegeket
tartalmaz. Mindezek együtteseként jött létre az idõszámítás kezdete körül a zsidó Biblia,
az ószövetségi gyûjtemény, amely a keresztény Európa vallási világát és kultúráját is
meghatározta.
A hívõ zsidó életét számos vallási elõírás szabályozza. Ezek között vannak általános
vallási elvek, mint az egyistenhit követelménye, vagy erkölcsi nézetek, mint pl. az
emberölés, a nemi szabadosság tilalma, és a tulajdon védelmének szabályai, stb. A
korabeli zsidó hitben elõírásokat találunk az étkezési szokásokra, vagy a rituális
tisztaságra vonatkozóan is. A vallás elõírásai szinte az élet minden területére kiterjednek.
A köznapi vallási életet a családfõ irányította. A kultusz központja a jeruzsálemi szentély
volt, és egyre növekedett a gyülekezeti házak (zsinagógák) szerepe. Állandó zsidó
ünnep volt a szombat, az év ünnepkörének a középpontjában pedig a húsvéti idõszak,
az egyiptomi kivonulás emlékünnepe állt. Az idegen hódítók uralma alatt élõ zsidóság
körében az i.e. harmadik századtól új vallási nézetek bontakoztak ki. Terjedt az
apokaliptikus szemlélet (az a meggyõzõdés, hogy a világ egy közeli katasztrófa felé
halad). Új jelenség volt az angyal hit, a túlvilágra, és a lélek halál utáni létezésére
vonatkozó nézetek zöme. A vallási élet központjában továbbra is a mózesi törvény
elõírásai, a Tízparancsolat elvei álltak. A zsidóság politikai és szellemi válsághangulatát
tükrözve egyre népszerûbbé váltak a Messiás elképzelések, hogy amikor Jahve
megelégeli a szenvedéseket, megváltót küld kiválasztottai közé. A megváltó
megszabadítja a zsidóságot az Istenével kötött szövetség megszegésének
következményeitõl. Megújítja a szövetséget, kiûzi az idegeneket az országból, és
visszaállítja Izrael hajdani függetlenségét. Ez a közhangulat nem csupán a kereszténység
megjelenését készítette elõ, hanem több idegenellenes felkelés ideológiájává is vált. A
Róma ellen 66 és 70 között kirobbant zsidó háború tragikus következményekkel járt.
70-ben megsemmisült a jeruzsálemi szentély, megszûnt az áldozatbemutató kultusz,
és eltûnt a hagyományos papság. A mediterrán világban szétszóródott zsidóság vallási
életének a középpontjába a zsinagógák, és az azokban tanító rabbik kerültek. A zsidó
Biblia végleges megszerkesztésén túl, õk alkották meg a zsidó írásmagyarázatok
monumentális Talmud gyûjteményeit, amelyek a késõbbi vallásosság alakító forrásai.
A világban szétszóródott zsidó közösségek fennmaradásuk fõ biztosítékát az idegenektõl,
a környezettõl való elzárkózásban, a vallási hagyományok és szabályok õrzésében
látták. Ennek is köszönhetõ, hogy át tudták vészelni a késõi ókor, és a középkor
üldöztetéseit. A modern idõkhöz való alkalmazkodás szülte, a mózesi törvény liberális
értelmezését képviselõ neológ irányzatot. Az európai zsidóság sorsa a modern
antiszemitizmus kialakulásával és a náci hatalomra jutással tragikus fordulatot vett. A
legnagyobb közösségek Izraelben, az Egyesült Államokban, és a Szovjetunió területén

élnek. Hazánkban mûködik rabbi képzés is, ami, ha jól tudom, attól különleges, hogy
a környezõ országokban nincs ilyen jellegû oktatás...
Tanok és szabályok: Csak egy Isten létezik, akinek utasításai a Tórában, a zsidó
törvénykönyvben találhatók. Ez öt könyvet, valamint a tízparancsolatot foglalja magában.
A fiúkat a születésük utáni nyolcadik napon körülmetélik, és a hívõk kizárólag
engedélyezett (kóser) állatok húsát fogyaszthatják, például bárányét.
Legnagyobb ünnep: Jom Kippur, az engesztelõ ünnep. Ezen a napon imádkoznak
és böjtölnek, hogy bûneik bocsánatot nyerjenek.
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Szülõföldje az Arab-félsziget, a mai Szaúd-Arábia. Itt, a Vörös-tenger partjához közeli
kereskedõ városban, Mekkában született (570 körül) a Próféta, az Iszlám megalapítója,
Mohamed. Születésének az idején a félsziget nomád, beduin törzsei „pogányok” voltak.
Sok Istent, megszemélyesített természeti erõt, fétist, bálványt imádtak. Az erõs vagyoni
differenciálódás, a törzsi, nemzetiségi keretek fellazulása, és külsõ hatások (fõként a zsidó
és keresztény vallás), kedvezõ feltételeket teremtett új vallási mozgalom kibontakozásához.
A hagyomány szerint Mohamed, prófétaként valamikor 610 körül lépett a nyilvánosság
elé. Az általa elõadott, kezdetben még kiforratlan tanítás lényege, az egyetlen Istenben
(ar-Rahman) a Könyörületesben, ill. késõbb Allahban való hit. Mohamed sokat merített
a zsidó, és keresztény vallásból, és saját tevékenységét az Egyistenhitének megtisztításában,
és helyreállításában jelölte meg. Élesen elutasította az õsi vallási hagyományt, a nemzetiségi
társadalmat, s az elsõ idõkben hevesen kikelt a gazdagság ellen. A Próféta helyzete,
hagyományellenessége, és radikális szociális felfogása miatt hamarosan tarthatatlanná
vált Mekkában, ezért kevés hívével együtt átköltözött a szomszédos városba, Medinába.
Az esemény hagyományosan elfogadott idõpontja 622. július 16 - a muszlim idõszámítás
kezdete, egyben az Iszlám önálló vallásként való megszületésének a napja. Mekkával
ellentétben, az új vallás Medinában, és a félsziget nomád törzsei között gyors sikereket ért
el. Híveinek száma gyorsan növekedett, és amikor 630-ban diadalmasan visszatért
Mekkába, immár az egész félszigetre kiterjedõ, vallási alapon szervezett birodalom urának
tekinthette magát. Ez az új keletû uralma azonban nem volt hosszú életû, mert 2 évvel
késõbb, 632-ben a Próféta meghalt. Az Iszlám hitfelfogásának részletes kidolgozását, a
Próféta még Medinában készítette el. Felfogása szerint az igazhitûek egyetlen nagycsaládot,
közösséget alkotnak (umma), amelyben - Isten elõtt - minden muszlim egyenlõ. Allah, aki
Prófétáján keresztül törvényt ad híveinek, az egyetlen isten, a Világmindenség ura, és
teremtõje. Az õ ítélõszéke elé kerülnek az elhaltak, hogy hitüknek, és tetteiknek megfelelõen
a pokolra, vagy a hét mennyország gyönyöreire találhassanak. A világ végén Allah,
megváltót (Mahdi) küld, és elkövetkezik az utolsó ítélet. Mohamed tanításai szerint Allah
örök, mindenható, és láthatatlan. Õ a fény és az értelem, az égben lakik, trónusán ülve
kezében sorstáblát, és írónádat tart. Õ alkotta az elsõ embert, Ádámot, s a teremtés
pillanatában létrehozta valamennyi ember lelkét is. E lelkek trónusa körül várják, hogy
emberi testbe költözzenek. Mohamed tanításában az emberiség õstörténete a bibliaival
azonos. Így a bibliai hagyományt követi a Próféta tanítása Ábrahám, Mózes, és József
történetének feldolgozásában. A zsidó és keresztény hagyományokra támaszkodik
Mohamed, a próféták szerepének meghatározásakor is. Allah 313 prófétát küldött, hogy
tolmácsolják szavait az embereknek. Ezek sorában van Ábrahám, Mózes, József, és Jézus
is, de az õ tolmácsolásukban (szerintük) Allah üzenetének eredeti értelme elhomályosult.
Maga Mohamed az utolsó próféta, a Próféták Pecsétje, akinek szavaiban Isten akarata
teljességre jut. Az Iszlám tanítása szerint az igaz hívõnek öt alapelvet kell teljesítenie, ötféle
kötelezettségnek kell eleget tennie. Ezek közül a legfontosabb az Egyistenhit („egy az
Isten, és Mohamed az õ Prófétája”). A kötelezettségek, közé tartozik, a napi ötszöri (Mekka
felé leborulva) elmondott ima, melynek végrehajtási módját késõbb aprólékosan

szabályozták. Ugyancsak alapvetõ elõírás, hogy évente - késõbb, már csak életük során
egyszer - el kell zarándokolniuk a szent helyekre (Mekkába, és Medinába). Mohamed
megõrizte a mekkai Kába-kõ pogány idõkbõl származó tiszteletét, a szentélye körül lezajló
évenkénti szertartások az Iszlám legnagyobb kultikus eseményei. A hívõknek adakozniuk
is kell a szegények javára, és elõírás szerint, jövedelmük meghatározott részét a közösség
rendelkezésére kell bocsátaniuk. Végül a Próféta böjtöt is elõírt hívei számára. Ramadán
havában, a muszlim napfelkeltétõl, napnyugtáig nem ehet - ihat, s az élet minden területén
önmérsékletet kell gyakorolnia. Az Iszlám tiltja Isten, és az ember képi ábrázolását, a
szeszesitalok fogyasztását. A sémi kultúra hagyományainak megfelelõen vannak étkezési
tiltások is (ilyen, pl. a sertéshús fogyasztásának tilalma). Mohamed vallása kizárólagos
igénnyel lép fel, mint az egyedüli igaz hit. Ennek megfelelõen fontosnak tekinti a hit
terjesztésének feladatát. Ezt a célt szolgálja a Szent Háború tanítása, a hit fegyveres
terjesztésének prófétai útmutatása. A többistenhívõkkel szemben az Iszlám türelmetlenséget
hirdet, a zsidókkal, keresztényekkel, és Egyistenhívõkkel szemben azonban türelmet
ajánl. Mohamed életében csak élõszóban tanított. Tanainak feljegyzésébõl állították össze
a 650-es évekig az Iszlám Szent Könyvét, a Koránt, amely Allah (Mohamed általi)
kinyilatkozásait tartalmazza. A 114 szúrából (fejezetbõl) álló gyûjtemény az Iszlám
mitológiája, és etikája, a Próféta élettörténete és beszédeinek gyûjteménye. Szövege körül
hamarosan értelmezõ, magyarázó irodalom alakult ki, ebbõl fejlõdött ki a vallásjoguk, és
a teológiájuk. A Korán azonban nem az egyedüli hitforrás. A Próféta életére és
tevékenységére vonatkozó hagyomány (szunna) gyûjtése már a 650-es években
megkezdõdött. Az elsõ évtizedektõl kezdve eltérõ nézetek alakultak ki egyes vallási
elõírások értelmezésében. Ennek megfelelõen a késõbbi Iszlám négy nagy, és számos
kisebb irányzata alakult ki, de ez a „tarkaság” nem kérdõjelezi meg az Iszlámnak, mint
vallásnak az egységét. Ennek ellenére a mozgalomban már a 7. században szakadások is
történtek. Ennek oka nem a hitelvi kérdés, hanem a Próféta utódlásának problémája volt.
Azokból, akik a szûkebb családból akartak utódokat (kalifákat) az Iszlám élére, lettek a
Síiták (ma az összes muszlimok 8-10 %-a). Az uralkodó irányzat pedig a Szunnita Iszlám
lett, amely csupán a kalifák Mekka törzsébõl való származásához ragaszkodott. Mohamed
halála után néhány évvel megindult az arabok hódító háborúja. Hatalmuk alá került
Szíria, Irak, Irán, Közép-Ázsia, és Észak-Afrika, majd az új hit megvetette a lábát Európában
is. Közel 500 éven keresztül virágzott az arab kalifátus, amely létrehozta a maga gazdag
tudományát, mûvészetét és kultúráját. Késõbb a törökök vették át a vezetõ szerepet az
Iszlám világában, közben pedig Mohamed vallása elterjedt Indiában és Indonéziában is.
Az utóbbi évszázadban vált lendületessé az Iszlám terjedése Fekete-Afrikában, s ma már
kevés olyan térség van a világban, ahol nincs kisebb, nagyobb közösségük.
Tanok és szabályok: az Iszlám békét és teljes odaadást jelent, az egy Isten szolgálatában. A vallás öt pillérre épül: hitvallás, naponta öt ima Mekka felé fordulva, böjt a
ramadán nevû hónapban, közadakozás, és mekkai zarándoklat. Az életmódra vonatkozó két legfontosabb szabály az alkohol, és a disznóhús fogyasztására vonatkozó tilalom.
Legnagyobb ünnep: Id Al-Adha: áldozati ünnep, amely Ábrahámnak a mintegy
négyezer éve történt áldozatvállalására emllékezetet.
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Az árja népek honfoglalásával (i.e. második évezred dereka), új szakasz kezdõdött
India vallástörténetében. Ezt a hitrendszert, amelyet ma a hinduk többsége követ,
általában Hinduizmusnak nevezik. E név mögött valójában egységes, de három
korszakra tagolódó fejlõdési folyamat áll. A védikus periódus (az i.e. hatodik századig),
a brahmanizmus a tizedik századig), és a Hinduizmus (máig tartó) szakasza. Az Indiát
meghódító nomádok vallási képzeteinek középpontjában, istenített természeti erõk
álltak. Az Ásurák, és Dévák, segítõ, és ártó lények csoportja. Diausz az Ég, Szurjá, a
Nap, Agni pedig a Tûz istene volt, akik felett a személytelen Sors, Ritá uralkodott. A
pantheonba hamarosan bekerültek õsi Indiai istenek is (Lahami, a Szerencse,
Szárászvati, a Tudás, vagy Durgá, a Természeti Erõk Úrnõje). E fejlõdés dokumentumai
a legõsibb Indiai Szent Könyvek, a Védák, õsi himnuszok, dalok, szertartási és
varázsszövegek gyûjteményei. E szövegek szerint a Világ, Diausz-pita és a Földanya
nászából származik. Az Istenek társadalmának élén, a harcos király, Indra, Mithra
Napisten, és Varuna, a Pusztulás Ura áll. Az istenek egész világa felett pedig a
kifürkészhetetlen Világtörvény, a Dharmá parancsol. E fogalom az indiai vallási világkép
alapja, az örök, kozmikus körforgás elve. Eszerint a világ végtelen és örök. Története a
káosz és a kozmosz állandó változása, az istenek, a természet és az ember szakadatlan
születése, pusztulása és újjászületése. E folyamatban az emberek sorsát a jó- ill. a
rossztettek által meghatározott végzet, a karma irányítja. Már ebben a korszakban
kibontakozik a lélekvándorlás hite, aminek következtében az indiai vallásban nincs
túlvilághit. Az emberek világában, az állandóság, és a változás alapja a kasztrendszer
(a papok, kézmûvesek és szolgák osztálya örök, s csak a türelem és belenyugvás ad
némi esélyt, hogy az ember következõ életében magasabb kasztba szülessen). A
végzetnek az istenek sem parancsolnak, õk is csupán segíthetik az embert a
boldogulásában. Az i.e. hatodik századtól új szakasz kezdõdik az indiai vallásfejlõdésben.
Új Szent Könyvek (Upanisadok) születnek, megszilárdul a kasztrendszer, megerõsödik
a papi rend szerepe. Ebbõl az idõbõl õriz emlékeket a két nagy eposz, a Máhábhátára,
és a Ramajána. A régi istenek elvesztik vezetõ szerepüket, s helyükbe egy sajátos
istenháromság, (trimurti) lép. Brahmá, a Világ Teremtõje, Visnu, Világ Fenntartója, és
Siva, a Pusztulás Ura. E három Isten tevékenységeinek sajátos körforgása a világfolyamat
ciklikus, ismétlõdõ rendje. A klasszikus indiai vallásosság soha nem ismerte az egységes
(dogmatizált) hitrendszer, vagy a szervezett egyház fogalmát. Kialakult a számtalan
istenség szentélyének a kultuszát ápoló papság, a remeteség, és a szerzetesség. A mai
Hindu életét is kultikus (étkezési és magatartási) szabályok sokasága alakítja. Ugyanakkor
az alapvetõ rituális és teológiai elvek közül ki - ki kedvére választhatott magának
szemléletmódot, iskolát, sõt Istent is. Így alakulhatott ki az utóbbi, mintegy 500 évben
az a vallási sokféleségbe veszõ Brahmanizmus, amit Hinduizmusnak neveznek. A mai
Hindu vallási világában Brahmá kultusztalan Isten, csupán mitológiai, filozófiai fikció.
Vannak, akik Visnut, mások Sivát tisztelik fõistenként. Ismét mások pedig archaikus
kultuszoknak hódolnak. Ami közös, az a karma-tan és a lélekvándorlás hite, a
meditációra és az aszkézisre való hajlandóság. Sokoldalúan hatott a Hinduizmusra a

Buddhizmus, majd az Iszlám. Ezeknek sok elemét magába fogadta, mitológiájába, és
rítusába építette be. Képlékenysége ellenére (vagy éppen ezért) a Hinduizmus, korunk
egyik legtöbb hívõt számláló vallási rendszere, annak ellenére, hogy a Hinduizmus
nem volt, és ma sem misszionáló vallás.
Tanok és szabályok: Az örök tanítás – vagy ahogy az indiaiak a vallásukat
nevezik: az örök törvény – út a megvilágosodáshoz. A hívõ hindu számára az élet sok
léten keresztül vezet – magában foglalja az újjászületést és a lélekvándorlást. A cél a
megváltás, azaz az egyé válás Brahmával. Az általános természeti törvények követésével
az ember egy magasabb életforma elérésére törekszik, ezáltal jut több lelki erõhöz, a
cselekvéshez és a gondolkodáshoz nélkülözhetetlen tisztasághoz, valamint a szeretethez
és a boldogsághoz. A cél – a Brahmával történõ eggyéválás – felé vezetõ úton négy
állomást („kasztot”) különböztetnek meg.
Legnagyobb ünnep: Díváli a fény ünnepe. A házakat kívül –belül világító
lámpácskákkal díszítik fel. Célja a belsõ sötétség eloszlatása, illetve a belsõ világosság
teremtése – nemcsak saját magunkban, hanem a családban és a többi emberben is.
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A Buddhizmus szülõföldje az ókori India. Létrejöttének döntõ oka valószínûleg a
kasztrendszer, és az azt szentesítõ Brahmanizmus megmerevedése volt, amellyel
szemben Buddha vallási reformja megváltást, üdvösséget, az örök körforgásból való
kilépést és szilárd erkölcsi támaszt ígért. A vallásalapító Guatama Sziddhátra, a Buddha
(Megvilágított), a hagyomány szerint i.e. 560 és 480 között élt Észak-Indiában. A legenda
szerint királyfi volt, akinek rendkívüliségét csodás születése is bizonyította. Felnõtt
korában egy öreggel, egy beteggel, egy halottal és egy aszkétával találkozva jutott el a
Megvilágosodáshoz, a szenvedés és a múlandóság belátásához. Maga is remetévé lett,
így fogalmazta meg az új vallási-filozófiai rendszer, a Buddhizmus elveit. Tanításainak
legõsibb gyûjteménye a Tripitaka (Három Kosár), az új vallás páli nyelven írt szent
Könyves Gyûjteménye. Az emberi tudás alapja az a felismerés, hogy az élet szenvedés,
aminek az oka az érzékiség, az élet utáni vágy és a tudatlanság. Ezért leküzdésének útja
sem lehet egyéb, mint az érzékiségtõl, a cselekvéstõl való tartózkodás, a szemlélõdõ
passzívitás, az életösztön kikapcsolása, a radikális aszkézis és a meditáció. Aki mindezek
gyakorlására képessé lesz, az megszabadul a lélekvándorlással járó újjászületés terhétõl,
és eljut a Nirvánába, ami a létvágy kialvása, a teljes megsemmisülés, a nemlétezés.
Buddha szerint, minden létezõ, egyszerû alkotóelemek vegyüléke, az összetartozás
csak idõleges. A részecskék mozgását a Világtörvény, a Dharma szabja meg, s az egyes
elemek maguk is a Világtörvény töredékei, darabkái. A dharmák között egyaránt vannak
létezõ tulajdonságok, és folyamatok. Dharma a föld, vagy a víz, a látás vagy az alvás, a
szépség, a születés, a vágy, a gondolkodás, az érzékelés, a színek és a hangok.
Metafizikáján túl, a Buddhizmus elsõsorban erkölcsfilozófiai rendszer. Olyan vallás,
amelynek nincsenek istenei, és nincs mitológiája sem. Maga Buddha nem tagadja
istenek létezését, de nem tulajdonit nekik nagy jelentõséget. A Buddhizmus lényege
erkölcsi és viselkedési elveinek, életszabályainak sora. Alapja öt szabály, amelyek a
Nirvána felé vezetnek. Tilos bármely élõlény elpusztítása, mások tulajdonának elvétele,
más asszonyának érintése, a hazugság, és a részegség. A szerzetesnek szüzességet, és
vagyontalanságot kell fogadnia, és aszkétikus módon kell élnie. Az aszkézis célja a
teljes passzivitás és a lét utáni vágyak kioltása. Az új hit hamarosan népszerû lett
Indiában, és erõs missziós hajlandóságával gyorsan utat talált Kína, Tibet, DélkeletÁzsia felé. Idõvel saját mitológiát és rítust is teremett, magába építve a befogadó vidékek
vallási képzeteit és szokásait. Ennek megfelelõen sok irányzata jött létre, a legfontosabb
a Hinajana („Kis Szekér”) és a Mahajana („Nagy Szekér”). Az elõbbi fokozott aszkézist
hirdet, és a szerzetesség népszerûségét népszerûsíti. Úgy véli, hogy az üdvösség elérése,
csak kevesek privilégiuma. Ez az „exkluzív” felfogás, csak szûk körben terjedt, s mára
Sri Lanka kivételével, szinte mindenütt elenyészett. A Buddhizmus terjedésében a
fõszerep a másodikként említett (Mahajana) irányzatnak jutott. E tant a személyes
istenek sokasága, a mitológia és a gazdag rituális formalizmus jellemzi. A tökéletesség
útja mindenki elõtt nyitva áll, a Nirvánába eljutó Buddhiszatvák e hit sajátos szentjei.
Az elmúlt két évezred során a Buddhizmus gyakorlatilag kiszorult szülõföldjérõl,
Indiából. Ugyanakkor népszerûvé vált a Távol-Keleten, Kínában, Japánban és

Mongóliában, ahol helyi vallási elemekkel keveredve tovább él. Tibetben, és
Mongóliában kialakult a Buddhizmus erõsen mágikus, mitologikus változata, a
Lámaizmus, amely ma talán a Buddhizmus legjellegzetesebb irányzata. A Buddhizmus
keretében Japánban született meg a Zen vallási, meditációs iskola.
Tanok és szabályok: Buddha tiszteleténél sokkal fontosabb tanítása a dharma,
az üdvtan. Legfontosobb felismerése, hogy az életben minden szenvedést a mohóság
okoz. Ha ezt kiírtjuk magunkból, akkor felszabadulhat a lélek, és elérhet egy állapotot,
amely minden gyûlölettõl, és elvakultságtól mentes – maga a nirvána. Buddha négy
nemes igazsága (a szenvedés létrejöttétõl a megszûnéséig) és nyolc ösvénye övezi ezt
az utat.
Legnagyobb ünnep: Buddha születésnapja: minden elsõ újévi holdtölte.
Az anyagot összeállította: Szõnyi Krisztián
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Tíz csíííz!
Sokat mosolyogjon, egészségesebb lesz, csak ne erõltesse, abból baj lehet. Nem
kevesebb, mint tíz jó okot találtunk arra, hogy miért töltse derûsen napjai java részét.
Mert a nevetés:
1.
segíti a légzést
2.
növeli a vér ásványi anyag taralmát
3.
serkenti az anyagcserét
4.
csökkenti a stresszhormon, az adrenalin termelését
5.
felszabadítja a boldogsághormonokat
6.
aktiválja a szív és a vérkeringési rendszert
7.
erõsíti az immunrendszert
8.
levezeti a fölös agresszivitást
9.
elégedetté, lazává tesz
10. újabb nevetésre serkent.
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Faragó István
Amiért vadászom …
1. Otthon
Nem vihetem el a hazámat a csizmám talpán – mondta egykor Danton; és ez igaz
is. Viszont elvihetem szívemben, mert hazám szívembe égetett billog: eltörölhetetlenül
és örökre birtokom, ahogy övé vagyok én is. De mi is a haza? Kultúrán, nyelven,
történelmen túl: erdõ, mezõ, hegy és völgy, ártér és legelõ; darabka hely a világban,
ahová tartozom. És mint vadászembernek szerencsés sorsom rajzolta térkép, melynek
mozaikjait évek során tett barangolások alatt rakosgattam össze. Jártam puskával, és
anélkül, vadászként vagy másokat kísérve, hátizsákos kamasz turistaként, katonazubbonyban, vagy feleségem kezét fogva – s lábam nyomát õrzik a meredek mátrai hegyoldalak, Zala és Somogy bükkösei, a zempléni völgyek, Vas már-már alpesi erdei
csakúgy, mint a Kiskunság homokja, a Tisza-ártér és a Kisalföld.
És közben láttam halódó tanyák, puszták, világvégi falvak tengõdését, ami nem jut
el a zajos nagyváros róluk döntõ nagyurai fülébe…
S ahogy a repülõbõl térképnek látszó tájból a hazám lett, örök, beteljesíthetetlen
szeretet ébredt bennem egy kicsi völgy iránt, mely ott bújik a Mátra lábainál. Akácvirágos, ibolyaszínû és diólevél illatú gyerekkorom drága völgye messzirõl is a legközelebbi. Mesebeli, az emlékek birodalmában örök trónt szerzett vidék, amelyet senki el nem
vehet tõlem. Hogy épp’ ki puskázik ott, nem számít; én vagyok vadászura, hisz’ amit
tudok erdõrõl-mezõrõl, ott tanultam, s valaha volt vadcsapásait nem ismerte nálam
jobban senki.
Ahogy felénk szokták mondani, „odavaló” vagyok.
2. Csend
Hallottál már akkora csendet, mint egy dermesztõen hideg, havas és holdvilágos
januári éjszaka csendje egy erdõ mélyén?
Voltál már annyira magányos, mint egy csepergõs, ködös és sáros novemberi
legelõn valahol az Alföldön?
Tudtad már jobban, mi a Jóisten békéje, mint egy napsütéses májusi délutánon a
hegyoldal virágzó kökénybokrai között?
Egyedül, megbékélve a világgal, mikor körülölel a csend, talán megtudod, ki is
vagy valójában.
A csendben történnek a legfontosabb dolgok.
Ha megkérdezik, mondd csak azt, hogy vadászni voltál…
3. Zsákmány
A vadászat, ha lehántunk róla kultúrát, etikát, hagyományt: ösztön. Az ember vadászata legmélyebb lényegét tekintve egy a sólyoméval, a farkaséval; célja a zsákmány,
mozgatórugója pedig az életösztön. Vadászni kell, mert ezt diktálja az ön- és fajfenntar-
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tás megfellebbezhetetlen parancsa. A zsákmányolás genetikailag kódolt kényszer, amely
a történelem folyamán elkorcsosult, tulajdon- és hatalomszerzéssé fajult, de néhányunkban, „maradiakban”, még régi, tiszta formájában fel-felmerül.
A vagyonhajhászás materiális õrületében nehéz elképzelni, hogy a birtoklásnak tiszta, õsi
formái is létezhetnek, pedig a vadászaton kívül van még egy: a szerelem. S minõ „véletlen”, e
két õsi dolog oly hasonló, hiszen lényegük a fajfenntartás és a halál misztériuma.
A szerelem mit sem ér önnönmagam teljes feladása, a másikban való tökéletes
megsemmisülésem, egyfajta halálom nélkül. El kell hogy múljon a két régi ember,
hogy szerelmespár szülessen.
A vadászat zsákmány nélkül intellektuális szórakozás, drága céllövészet élõlényekre. Ha képtelen vagyok a zsákmányra vágó héja puszta ösztönével vadászni, ha képtelen vagyok minden idegszálammal a zsákmányomra összpontosítani, hogy abban a
csodálatos pillanatban lehulljon rólam az évszázadok alatt rámrakódott álarc – kár egy
lépést is tennem a vad után, mert nem vagyok VADÁSZ!
Talán ködös filozofálgatásnak tûnik mindez; ám megéltem, s igaz vadászok megéljük mindahányan!
Õzbak után jártam egy régi májuson, tiszta, szép vadászat volt, hajnali és esti
cserkelések pitypangos réteken és szelíd dombok között. Napokig került a vadászszerencse, ám az utolsó reggel egy bak elindult, a lucernás réten felém… Elhibáztam
többször, kitámasztott fegyverrel, könnyû távolságról, mert az foglalkoztatott, mit szól
majd kísérõm, jól csinálok-e mindent…
Szégyentõl piruló arccal, csak a tisztesség kedvéért néztük meg a rálövés helyét, és
a bak egyszercsak felállt a gazból; már vadász voltam, zsákmányra éhes, akartam a
nekem szánt vadat.
A világ akkor egy pillanatra megszûnt, ketten maradtunk csupán, és a szabadkézbõl leadott lövés után bakom szíven lõve rogyott le a májusi réten.
4. Barátság
Akit szeretek, elõbb-utóbb az erdõre viszem, mert részeltetni akarom legnagyobb
kincsemben. Viszem, hogy megosszam vele a virágos rétek örömét, s viszem, mert
mikor szarvasbika orgonál a hûvösödõ októberi esten, vagy szalonkát vár az ember a
somvirágtól sárgálló hegyoldalban, könnyû õszintének lenni.
„Szól a szem és szól a szív”, alig lobbanó lángú kis tábortûz mellett, diót ropogtatva
egy elfelejtett erdészház tornácán, vagy öreg cserépkályha padkáján melegedve.
Mit sem ér a parádésan lõtt, szélhajtotta toronykakas, ha nem látja senki; fölösleges
fáradság a kalapnyi ibolya, vagy a bogyós õszi csokor, ha nincs, aki örüljön neki.
5. Isten
Titkaimmal, fájdalmaimmal, esendõségemmel hová bújdokolhatnék, ha nem hozzád, Istenem?
Hol van rajtad kívül igaz bírám, számon tartó, szeretõ pásztorom?
Napsütést adtál nekem és hóesést, fák és virágok ég felé törekvõ, tiszta boldogságát. Urává tettél teremtett világodnak, nekem ajándékoztad az ég madarainak és a
mezõk virágainak szabadságát.

Egyszer, egy régi télen néztem a Sárhegy oldalát. Narancsszínûre festett mindent a
decemberi alkony, s e földöntúli fényben elõször döbbent belém, hogy a sziklák,
füvek, fák látszólagos kuszasága a tökéletes rend. Elõször láttam meg ott a teremtõ kéz
nyomát, és – most már biztosan tudom – „megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de õt, a fényest, nagyszerût mindörökre látom”.

Tonomár István
A MAI NAPOM
Ne ígérj nekem
Ne mondd, hogy
Úgy van
Amikor minden szavad
Amibe botlom
Fátyolt húz szememre
Amit teszel
S ami történik
Az két dolog
A hátam mögött
Oldalog az ördög
Az Úr pedig
Nem engem segít
S nem az életem
Nehezékeként a nyakam
Körül fon kötelet
Nem én vagyok a bárány
Csak ábránd
Ha a szívem
Érted dobog
Neked szeretném letenni
A kezedbe
amit ma és amit
holnap gondolok
nem mondok tovább semmit
elég ha elfogadsz
legyél a napom
a holdam
az összes szedhetõ gyümölcsöm
legyél a tegnapom
a holnapom
legyél mindig
a mai napom
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Faragó István
A kis herceg
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A kis herceg még pólyás kisbaba, öntudatlan, pihe-puha, reménykedõ kicsi élet.
Régóta várt, kedves és talányos vendég, akinek érkezését a Teremtõ már a világ kezdetén pontosan eltervezte.
Otthon vannak most édesanyjával, míg én eljöhettem kicsit távoli birodalmamba
szemlét tartani. Zsebkendõnyi rétünk közepén, a viharban kidõlt öreg diófa törzsén
üldögélek, és tervezgetek. A fûzbokrokat alaposan meg kell metszeni, a forrást ki kell
tisztítani, a gazt, s az elszaporodott csipkebokrokat ki kell vágni. A krumpliföld helyét
felszántom majd, lucernával vegyes füvet vetek oda, hogy csemegézhessenek rajta az
õzek és a nyulak. A szobányi akácost is megritkítom, hadd növekedjenek az erõsebb
„suhancok”. A kunyhót kitakarítom, a cserepeket megigazítom, a padlóval is kezdeni
kell valamit.
Rendbe kell szedni a birodalmat, mert egy-két esztendõ, és jön a kis herceg, hogy
örök idõktõl neki szánt jussát birtokba vegye.
Rövidesen megváltozik itt minden, ahogy egycsapásra megváltoztam én is. Számba kell vegyem titkos kincseim. A hamvas májusi hajnalban tisztábban fog szólni az
aranymálinkó fuvolája, mint valaha. A bágyadt õszi fényben gyorsabban növekszik
majd a csipkebogyó, s a szeder legédesebb gyümölcsét hozza. A szõlõtáblák ezerszín
õszi pompája is más lesz már, mint máskor.
És más lesz a szenvedély is. A trófeánál, a zsákmánynál immár fontosabb lesz,
hogy titkaim megosszam kis hercegemmel. Meglassul lépésem a poros, álmos búzatarlókon, a hóba is nagyobb utat török, hogy követni tudjon. Új kincsem lesz majd a
tiszta ámulat, ha az esõ után a dûlõúton szárítkozó nyulakat néz, vagy ha õzgida kerül
elénk. Én óvom álmát, ha friss szénanyoszolyáján fáradt álomra szenderül a hosszú
gyaloglás után.
Övé itt minden. Megkapja ezt a talpalatnyi földet, a tájat, a völgyet és a felhõket, a
szabadság mámorító érzését. Megosztom vele utolsó menedékem, ahová én is egyre
ûzöttebben futok a mindennapok sûrûsödõ gondjai elõl.
Az Alföldön született, a Dunántúlon növekszik, de hazahozom ide, a Mátraaljára,
hogy birtokba vehesse birodalmát.
S ha majd katángkórót kaszabol fûzfakardjával, ha a túlérett, mustos illatú szõlõfürtöktõl elrontja kicsit a hasát, ha fapuskáját felrebbenõ fácánkakasra emeli, akkor a világ
elveszített, összezavart rendje egy pillanatra helyreáll. A kis herceg visszaveszi öröktõl
rendelt jussát, megveti lábát ezen a picike, biztos ponton, hogy kifordíthassa sarkából
a világot.
Nézzük majd, ahogy a rét sarkára rakott tûzbõl parázs lesz, s mikor kis hercegem
elszenderül, megmarkolok egy maréknyi zsíros, hazai földet, kipergetem ujjaim között,
és arra gondolok, amit Fekete István írt egykoron: „… mögötte kínlódás és bánat, de a

szívében a névtelen hõsök élnek, és sugdosnak, hogy pénz, öröm, bánat, mind-mind
elmúlnak, elenyésznek, nem teremnek, nem segítenek, nem vígasztalnak, csak a porladt szívek álma, televénye az érték - és csak a föld, csak a föld”.

Tonomár István
FORDULÓ
Hideglelõs kémények
Ontják füstjüket
Az októberbõl jött
Felhõk felé
Holnapra már bereked
A gyár dudája
S az autók zaja
Az útra fagy.
A december kézen fogva
Hozza huncut öccsét
A telet s meggémberednek
A szél ujjai kemények lesznek
Élesek jajt csikorgó
És hó-puha lesz a föld
Fehér méhecskék csípnek
Zümmögnek ellepnek fát
Vizet és ablakot
S a tavalyi nap
Bágyadt-erõtlenül ontja fényét
Dermedt madarak csipegetik
A kinnfelejtett magokat
Elveszett jókedveket
Szuronyok s szigonyok nõnek
Az ereszeken s az égen
Roskadozik a szürkeség
Malacok sírják a kést
Teknõkben gyúródik a kolbász
S a zsíros szájakon a
Szoba melege mosolyog
Kékülõ barázdákon
Szénszínû varjak kárdala rebben
Lenn a melegben a hantok alatt
Szunnyad a holnapi kenyér
Az álmok is a holnapba nyúlnak
S megvilágosodik
Az éjféli forduló.
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„Tagadjátok...? Restellitek...?
Elfordulnak fejeitek...?
Megvakultak szemeitek...?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek...?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek...?
Akkor bizony rútak vagytok,
szegények és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!
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Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
Nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.
A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van,
s az Istennek is gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
Az ember mellõl, nyomtalan.”
Wass Albert

Településünk felekezeti hitoktatási- és mise rendje:
Római Katolikus gyermekek részére:
Helyszín: Komárom, Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 15. Tel.: 342-464
Minden héten kedden:
1. osztályosoknak:
14.30 – 15.15
2-3. osztályosoknak:
15.15 – 16.00
Minden héten csütörtökön:
5-6. osztályosoknak:
15.00 – 15.45
Hitoktató: Pados József apát úr, Komárom plébánosa.
Helyszín: Római Katolikus Plébánia, Kállai Tivadar u. 15. Tel.: 340-576
Minden héten csütörtökön:
7-8. osztályosoknak:
16.15 – 17.00
Minden héten pénteken:
középiskolásoknak:
18.45-tõl
Hitoktató: Pados József apár úr, Komárom plébánosa.
Koppánmonostoron: minden hétfõn:
12.30-13.00
Helyszín: Kápolna hitoktató terme, Áprily L. u.
Hitoktató: Pados József apát úr, Koppánmonostor plébánosa
Szentmise: vasárnaponként a koppánmonostori kápolnában 11.00 órától
Helyszín: Kápolna, Ápriliy L. u. 8.
Egyházfenntartási járulék:
Dolgozóknak:
2000 Ft/év
Nyugdíjasoknak:
1000 Ft/év
Református gyermekek részére:
Helyszín: Komárom, Református gyülekezeti terem,
Komárom, Mártírok útja 2. Tel.: 340-601
Idõpont: minden szombaton, korosztályonként.
Hitoktató: Máté László református lelkipásztor
Istentisztelet: Koppánmonostoron minden második vasárnap 15.00 órától
Helye: a Dózsa György Mûvelõdési Ház, Koppány vezér út
Egyházfenntartási járulék: az évi nettó jövedelem 1 %-a
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Evangélikus gyermekek részére:
Helyszín: Komárom, Mártírok útja 10. Tel.: 343-664
Hitoktatás minden pénteken korosztályok szerint.
Hitoktató: Ihász Beatrix evangélikus lelkész
Istentisztelet: minden vasárnap 9.30 órától, minden hónap elsõ vasárnapján úrvacsorás.
Cím: Evangélikus Imaház, Komárom, Mártírok útja 10.

Egyházfenntartási járulék:

nyugdíjasokank: 2.400 Ft/év (ajánlott összeg)
keresõknek:
6.000Ft/év(ajánlott összeg)

Tisztelettel várnak énekelni szeretõ fiatalokat és idõsebbeket énekkarukba.
Jelentkezni lehet Ihász Beatrixnál.
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Somgyvári Gyula (Gyula diák)
Magyar Miatyánk 1919-ben
Van-e imádság, forróbb, könyörgõbb,
Mint a miénk most? – Kínok imája! –
Nyisd meg Nagyúr a fellegek kárpitját
S irgalmas szívvel, figyelmezz rája.
Nincs annyi fûszál, libanoni lejtõn,
mint ahány könnycsepp bús magyar szemekbe,
hallgass meg kérünk, jaj, most az egyszer
Miatyánk, ki vagy a mennyekbe’!
Könyörgünk! Nézz ránk, hisz az nem lehet,
hogy síró szóval pusztába kiáltsunk!
Sok volt a vétkünk – nagy büszkeségünk.
Felhõkig járt az álmodásunk –
de most bánattól gyötrötten modjuk:
Szenteltessék meg a Te neved!
Végigvertél a borzalommal
és mégis, most is széthúzunk, látod.
Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,
jöjjön el végre a Te országod!...
Ugye nem szórod szét ezt a népet,
bujdosónak a nagy világba,
hiszen Te hoztad Ázsiából
s verted, de védted a pusztulástól
ezer évig! Mondd csak: hiába...?!
Voltunk véres védõbástyád
s voltunk villámló ostorod,
tégy velünk, ahogy megérdemeljük,
legyen meg a Te akaratod!
Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,
s küldd az erõt a rossz karunkba!
Küldj halk esõt földjeinkre
s legyen gondod a barmainkra...!
Önts enyhülést a lelkek tüzére,
s ha tudsz: szeress! ha kell: fenyíts!
Csak legyen béke, boldog megértés,
miképpen mennyben, úgy a földön is.
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Nézd: éhezünk, rongyokban járunk,
nincsen koldusabb néped minálunk.
Nézzed a gyermek éhezõ száját,
asszonnyaink bús Kálváriáját,
ha Te nem segítesz: elveszünk!
ó, add meg hát a napi kenyerünk...!
Nagyúr! Vétekkel, igaz, megrakódtunk,
gõgösök közt, bizony elsõk voltunk,
de most a házunk hamva van fejünkön
s a bûnbánat megtépte köntösünket,
Isten! Istenes szerelemmel
bocsásd meg a mi vétkeinket...!
Minket megvertél magyar-Isten
és megverted az õseinket.
De fiainknak minden más nép,
felejtse el apái vétkét
- sok számolatlan számadásunk miképpen mi si megbocsátunk
a mi ellenünk vétkezõknek...
Torkunk rekedt a rimánkodástól...
az õs magyar föld, merülõ gálya.
Jaj! Tedd a szent kezed föléje,
oltalmazd meg, vigyázz rája
és ne vigy minket a kísértésbe!
A tenyereden, Isten-apánk
hordod az ember-milliókat.
Mi is elférünk békében ottan,
csak vesd ki köztünk az árulókat!
Nem kell minékünk más hódolása
és nem vágyik a magyar sehová sem,
csak engedj élni... tüzekbe nézni...
tilinkószónál... mesét mesézni
és szabadíts meg a gonosztól! – Ámen

Gyereksarok
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Tonomár István
A HÓESÉS
A hóesés a hóesés
Az oly mesés
Ezernyi apró télapó
Száll alá ahogy
Csendben hull a hó
Szíved remeg s
Hangod forrása apad
Midõn befed a fehér
Lepel s minden szavad
Mint gyönge motorú
Autó elakad
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De a százezer pihe
Csak hull és szálldos
Lehûti kedved
Mardos
Ahogy odatartod arcod
Varázslatos csodás mese
Lehet-e régi bûnökért
A gyolcs-fehérben
Lelkemnek vezekelnie
Leplez takar mindenhol elér
Vakító arany-telér
Egyszer olvadás jön
Eltûnik minden fehér
Bûnök forrása zubog
Zöldár sodor el
Megtelik sok-sok vízmosás
A tegnapi fekete föld
Adja sorsod ha elõtûnik
A hó alatt
Ott vagy te is

Egy gyerek feljegyzései…
• Ne kényeztess el. Pontosan tudom, hogy nem kaphatok meg mindent, amit kérek,
csak próbára akarlak tenni.
• Ne félj attól, hogy határozott legyél velem. Jobban szeretem, mint ha nem vagy az.
Olyankor mindig tudom, hogy hányadán is állok.
• Ne használj erõt ellenem. Ebbõl csak azt tanulom meg, hogy csak az erõ az, ami
számít. Sokkal jobb, ha vezetnek.
• Ne legyél következetlen. Ez összezavar, és arra ösztökél, hogy mindent megpróbáljak - hátha sikerül.
• Ne ígérgess, mert lehet, hogy nem tudod majd betartani. Ez csökkentené a beléd
vetett bizalmat.
• Ne dõlj be a provokációmnak, amikor olyanokat mondok és teszek, amelyek fölbosszantanak. Mert ha igen, még több ilyen „gyõzelmet” fogok kicsikarni.
• Ne vedd nagyon a szívedre, amikor azt mondom: „útállak”. Én sem gondolom ezt
komolyan, de azt akarom, hogy bánd meg, amit tettél velem.
• Ne akard, hogy kisebbnek érezzem magam, mint amilyen vagyok. Mert ha igen,
„nagyfiúként fogok viselkedni”.
• Ne csinálj meg nekem olyanokat, amiket én is meg tudok csinálni. Ettõl úgy érzem
magam, mint egy kisgyerek, és továbbra is szolgálatomban foglak tartani.
• Ne fordíts túl sok figyelmet a „rossz szokásaimra”. Ez csak bíztat, hogy folytassam õket.
• Ne javíts ki mások elõtt. Sokkal jobban odafigyelek, ha négyszemközt és csendben
mondod el amit akarsz.
• Ne próbálj a viselkedésemrõl beszélni egy konfliktus közepén. Bizonyos okok miatt
sokkal rosszabb a fülem ilyen esetekben, az együttmûködési készségem pedig még
rosszabb. Az rendben, ha megteszed amit akarsz, de ne beszéljünk róla majd csak
késõbb.
• Ne prédikálj. Meglepõdnél, ha látnád, mennyire tisztában vagyok azzal, hogy mi a jó
és mi a rossz.
• Ne szidjál. Ha mégis megteszed, úgy kell ez ellen védekeznem, hogy süketnek
tettetem magam.
• Ne kelljem megmagyaráznom, hogy miért tettem valamit rosszul. Néha tényleg nem
tudom, hogy mit miért tettem.
• Ne tedd nagyon próbára az õszinteségemet. Lehet, hogy annyira megijeszt, hogy
hazudnom kell.
• Ne felejtsd el, hogy imádok mindent kipróbálni. Sokat tanulok ebbõl, így hát viseld el.
• Ne védj meg a tetteim következményeitõl. Ezekbõl tudok tanulni.
• Ne figyelj oda túlzottan az apróbb betegségeimre. Lehet, élvezni fogom a betegséget, ha ilyenkor sokkal jobban odafigyelsz rám.
• Ne vezess félre, ha õszintén kérdezek valamit. Mert ha igen, azon veszed észre
magad, hogy nem teszek fel több kérdést, és valahol máshol próbálok választ
találni.
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• Ne válaszolj a „hülye” vagy értelmetlen kérdésekre. Mert ha igen, akkor azon veszed
észre magad, hogy állandóan ¡lyen kérdésekkel „traktállak”.
• Soha ne akarj úgy tûnni, mintha tökéletes, vagy csalhatatlan volnál. Én nem tudom
ehhez mérni magamat.
• Ne izgulj amiatt, hogy kevés idõt töltünk együtt. Az számít, hogy- hogyan töltjük el az
idõt amit együtt töltünk.
• Ne keltsék fel félelmeim az aggodalmadat. Ettõl én még jobban fogok félni. Mutass
bátorságot.
• Ne felejtsd, hogy nem tudok jó adag megértés és bátorítás nélkül meglenni, és - ha
tényleg megérdemlem – a dicsérõ jóváhagyást is hiányolom. A szidást azonban
sohasem.
• Kezelj úgy, mint ahogy a barátaidat kezeled, és akkor én is a barátoddá válok. Ne
felejtsd, többet tanulok a jó példából, mint a kritikából.
Na, és nagyon szeretlek és kérlek te is szeress…
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Mikolasek Zsófia:
Porold le szüleid könyveit!
(Nosztalgikus könyvajánló kicsiknek és nagyoknak)
Kicsiknek és meseszeretõ nagyobbaknak:
Pamela Travers: A csudálatos Mary
Ugye hihetetlenül hangzik, hogy egy ember a szél
szárnyán érkezik, és felfelé csúszik a lépcsõkorláton?
Bármilyen furcsának is tûnik: e regény fõszereplõje,
Mary Poppins így tett. A keleti szél vitte el a Banks
család házába, a Cseresznyefa 17-es szám alá, ahol
Katie, a gyereklány távozása után az egész lakás a feje
tetején állt. Itt éldegélt Banks papa és Banks mama, a
szakácsnõ, a szobalány és természetesen a négy gyerek: Jane, Michael és a még gõgicsélõ ikrek, John és
Barbara. Mary Poppins, az új gyereklány érkezése szerencsére teljesen megváltoztatja a család, fõként a gyerekek eddig meglehetõsen egyhangú életét.
Jane és Michael legnagyobb meglepetésére Mary
körül egymást követik a csodás események: a gombok szinte maguktól nyílnak szét a ruhácskákon, és
az új gyereklány titokzatos és tökéletesen üres táskájából már az elsõ estén érdekes dolgok tömkelege
kerül elõ: többek között egy kis üvegecske, melybõl a hetek során sohasem fogy ki az
orvosság, és ráadásul mindig más finomság ízével csordul ki belõle.
A két nagyobbik gyerek csak kapkodja a fejét a sok izgalmas kaland hatására, de
hamar megszokják, hogy a titokzatos jövevénytõl semmilyen kérdésükre nem érkezik válasz. Ellátogatnak Mary nagybátyjához, ahol a jókedvû öregúrral együtt nevetõgázzal telnek meg, és a plafonon himbálóznak. (Marynak természetesen nincs
szüksége nevetõgázra ehhez a mutatványhoz.) A gyerekek megtudják azt is, hogy a
legjobb gyömbéres kalács Corry néninél kapható, akinek az ujjai egyszer árpacukorból, máskor mentacukorból vannak. Rengeteg kaland után, melyek során Mary végig megõrzi tekintélyét, mosolytalanságát és angol hidegvérét, a nyugati szél szárnyán távozik a Banks család életébõl. Szerencsére csak egy rövid idõre!
Nagyobb kicsiknek: Andersen meséi
Ne gondold, hogy mesét csak kisgyerekek olvasnak és hallgatnak szívesen. Sok
felnõtt is szívesen forgat a fantázia világába repítõ történeteket. A nagy dán meseíró
szép és érdekes történetei pedig minden korosztályt meghatnak. Ha csak a „happy
end”-re végzõdõ meséket szereted, nem jó helyen keresgélsz Andersennél, de ezek
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a történetek éppen attól olyan felejthetetlenek, hogy sokszor
szívbemarkolóan szomorúak. (Bizony, a Kis hableány eredeti története sem olyan rózsaszínû, ahogy a Disney-rajzfilmen láthatod. De hidd el nekem, sokkal szebb, igazabb, és
mélyebb szerelemrõl szól.)
A rendíthetetlen ólomkatona, A kis gyufaáruslány történetét már bizonyára te is ismered, ám most bemutatok neked
egy olyat, amelyik kevésbé népszerû.
A repülõ láda csodás tájakra kalauzol el téged. Egy gazdag
kereskedõ léha fiáról szól, aki nagyon hamar elherdálta a vagyont, melyet öreg édesapja hagyott rá. Nem is maradt egyebe a papucsán és a régi, szakadt hálóköntösén kívül. Mivel így
nem lehetett mutatkozni vele, a barátai is elfordultak tõle. Egy jólelkû ember eztán
megsajnálta, és küldött neki egy ládikát. Mivel a fiú nem tudott mit beletenni, beleült
saját maga. A láda csodálatos tájra, a törökök földjére repíti, ahol annak rendje és
módja szerint próbákat kell kiállnia az igaz szerelem elnyerésének érdekében. Hogy
sikerül-e a fiúnak, vagy sem, nem árulom el. És mivel Andersenrõl van szó, bármi
történhet az utolsó pillanatban is!
Kisebb nagyoknak: Bálint Ágnes: A repülõ dívány
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A szerzõ, Bálint Ágnes a mese és a valóság elemeit ötvözve repít minket egy csodálatos világba. Azt,
hogy min fogunk utazni, már biztosan kitaláltad: egy
repülõ szerkezeten. Ennek a járgánynak azonban
semmi köze a repülõgéphez, sõt az ufókhoz sem. Az
elõbb említetteknél jóval kényelmesebb, mivel eredeti funkciójában is a pihenést szolgálta. Tehát, amin
utazunk, nem, nem a matekóra, hanem egy dívány,
pontosabban egy ódon karosszék. Igaziból nem is
mi utazunk, hanem Juli, a könyv fõszereplõje. Mi
csak elkísérjük õt, amikor a könyvet lapozgatjuk.
Hogy mit kell tudni Juliról? Egy tizenéves kislány, aki minden nyári szünetet keresztanyja Balaton-parti luxusnyaralójában tölt. Nem csoda,
hogy lógó orral és feldúlva veszi tudomásul, hogy
a következõ két hónapot egy ódon, sáros, világvégi kis faluban kell töltenie. Az unalomról nem is
beszélve. És még mind semmi. Juli nyomában mindig ott liheg az egyáltalán nem
kedves és aranyos apai nagynéni, Lili néni. Nos tehát elkezdõdik a boldognak
egyáltalán nem tûnõ nyár, amely azonban tartogat egy-két meglepetést a kislánynak. Megismerkedik Dedivel, akivel máris nem olyan unalmasak a hétköznapok.
A két gyerek egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a szomszéd ház tetején áll egy

karosszék. Ez még csak kicsit furcsa, igazán furcsává akkor válik, amikor a karosszék a magasba kezd emelkedni. S hogy mit tesz ekkor két jó gyerek? Természetesen felpattan a repülõ díványra, és útnak indul egy varázslatos világ felé, amirõl
viszont már egy szót sem szólok többet.
Nagyobb nagyoknak: Szabó Magda: Abigél
Mindenkivel megesik diákélete során, hogy hosszabb
vagy rövidebb idõre elszakad otthonról. Persze az elsõ
percben minden izgalmas, fõleg az, hogy nincsenek szülõk az ember háta mögött, és nem mondják meg állandóan, hogy mit hogyan kell csinálni. Még izgalmasabbnak
tûnik, ha az ember kollégiumban él, összezárva egy csomó vele egykorú diákkal.
Persze nem mindenkinek egyszerû az elszakadás a
szülõi háztól. Itt van például regényünk fõhõse, Gina. Õ
nagyon szerette a családját, és esze ágában sem volt eljönni otthonról, míg apja úgy nem dönt, hogy beadja
gyermekét az árkodi leányintézetbe. Kemény világ várja
ott az ötödikes gimnazistát: nehezen barátkozik meg a
hellyel, az osztálytársakkal, a tanárokkal. Éppen ezért állandóan újra éled benne a menni akarás, újra meg újra
eszébe jut a szökés gondolata. Egy napon azonban egy
érdekes titokra bukkan, amely maradásra készteti és önként vállalja a kényszerû rabságot. Mi lehet ez a rejtélyes dolog? S ki az az Abigél? Ha kíváncsi vagy rá, olvasd el ezt
a ma már klasszikusnak számító ifjúsági regényt!

211

Molnárné Deák Anikó
A csomagolásról
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A becsomagolt tárgy akaratlanul is jellemzi azt, aki adja és azt, akinek szól.
Emlékszel Micimackó „praktikus csuprára”, amikor Malackával elindultak Füleshez, hogy születésnapján felköszöntsék?
Malacka egy léggömböt vitt magával, amely sajnos útközben eldurrant, Micimackó pedig egy mézescsuprot, amelynek elfogyott a tartalma.
De mit adjanak most Fülesnek ajándékba, hiszen az „igazi” ajándékot Mackó
jóízûen megette, Malacka pedig hasraesett a léggömbbel?
Elég siralmas a helyzet, de Micimackó mint mindig, feltalálja magát.
Mert mi is egy mézescsupor? Egy praktikus holmi, amelyben bármit lehet tartani,
(Pl.:szakadt léggömböt, meg ilyesféléket). Ha tele volna, nem is férne bele már semmi! A mézet pedig Füles úgysem ette volna meg!!! És mi egy léggömb valójában?
Csak levegõ van benne, ha fölfújják is, bármikor eldurranhat, vagyis a léggömb és a
csupor „csomagolóanyagok”, aminek azért örült Füles, mert Micimackó és Malacka
magukat adták át ezekkel.
A csomagolás:
Másképp készül ha télen adják, vagy nyáron.
Ha újszülöttnek, vagy betegnek készül.
Házasságkötéskor, elutazáskor más-más jelentést hordoz.
Kommunikáció. BESZÉD, amelyet az emberek elszalasztanak kihasználni!
Kifejezi azt, milyen az az ember, akinek az ajándék szól. Mit szeret, mi az aminek
örül, aminek valamilyen módon hasznát venné. Benne van az is, milyen vagyok én,
mit szeretek õbenne. Fontos lehet, hogyan veszi át, bontja ki.
Az ajándékozás a látszat ellenére sokkal inkább belsõ dolog, mint külsõ.
A csomagolás színességét nem egy ráaggatott díszítés adja, hanem belülrõl virágzik ki.
Gúzsba kötni, vagy gyöngéden körülölelni, behálózni, vagy a szigorú rend geometriájába szorítani, sejtetni, vagy eltitkolni, játszani a kívül és belül gondolatával –
mind más és más izgalmas történet.
Képet festesz magadról ajándékod, csomagolásod által.
Az ajándék idézet. Emlékeket idéz fel és õriz meg. Ezeken az emlékeken keresztül
illatokat, hangulatot, fényt, hangokat is becsomagolsz az ajándékkal együtt.
Ahogy a Japán haikuról* tartják:
„Olyan, mint egy harangzúgás, amelynek lassan elhaló hangja sokáig tovább
zeng az ember lelkében”.
*Haiku: Macuo Basó költõ találta fel a haiku, a természetrõl szóló tizenkét szótagos vers mûfaját. A téma lehetett az
állatvilág, az esõ, a hold, a hegyek, az évszakok váltakozása, de különösen a cseresznyevirágzás, mely pár napig tartó
virágzásával az élet mulandóságára emlékeztette õket.
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Felhasznált irodalom: Gulyás Judit: A csomagolás mûvészete.
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A dobozolásról
ÕRNAGY álmodozva, költõien: - Van ebben az elfoglaltságban valami felemelõ,
valami tiszta szépség, valami örök nyugalom… dobozolni a legjobb a világon!
ÁGIKA lázban: - Jaj, hogy ez mennyire így van!
ÕRNAGY: - Néha elábrándozom rajta, milyen jó lenne, ha még több, sokkal több
ember foglalkozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idõ, amikor rávehetõ lesz az egész emberiség.
ÁGIKA föláll: - Ha lehetne! Istenem!
ÕRNAGY: - Persze, úgy gondolom, hogy azt nem szabad uniformizálni. Minden
nemzet más színû és más formájú dobozokat csinálhatna. A hollandusok olyan
gömbölyût amilyen a sajtjuk. A franciák olyant, ami muzsikálni tud. Még az oroszoknak is, ha már legyõztük õket, szabad lenne dobozokat csinálniuk. Persze, csak kicsiket, mint a gyufásskatulya”. (Örkény István: Tóték.)
A dobozolás:
-

lehet képes doboz (fotóval, képrészletek felhasználásával).
Hajtogatott variációk sokasága.
Készülhet: bõrbõl, fából, papírból, bambuszból…
Jó, mert a kész dobozban tartott kincsek „gazdájukhoz” kötõdnek.
Során tudja az ember, hogy a benne lévõ tárgy RANGJÁT KÉPES VELE MEGEMELNI.
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Dula Viktória
Mese a parlagfûrõl
Volt egyszer egy katicabogár, akit úgy hívtak, hogy Pettyeske.
Ez a Pettyeske egyszer elhatározta, hogy nekiindul a nagy mezõnek. Fájó szívvel
elbúcsúzott a mamájától, és elindult világot látni. Ahogy ment-mendegélt a mezõn
egyszer egy furcsa növény magaslott elõtte. Mikor odaért elkezdett tüsszögni és köhögni. Nagyon megijedt, ezért gyorsan hazaszaladt. Otthon a mamájának elmesélte,
hogy látott egy nagy, zöld növényt, aminek hosszú szára volt és sok elágazó levele. A
leveleken pici bogyók ültek, a virágai. A mamája a hallottak után gyorsan elvitte õt az
orvoshoz. Az orvos azt mondta, hogy ezt a növényt úgy hívják, hogy parlagfû, és a
világon sok ember és állat egyaránt allergiában szenved tõle. És még azt is hozzátette,
hogy az a jó ember, aki gyökerestõl kihúzza a parlagfüvet. Sajnos csak kevés az ilyen
ember. Mikor hazaértek, Pettyeske megfogadta, hogy soha többé nem megy arra a
helyre, sõt még világgá sem.
Itt a vége fuss el véle.
5. osztály Dózsa György Általános Iskola
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Havasi Daniel
Kresz teszt
A Kresz teszt kitöltése nekem egy kis nehézséget okozott.
Amikor a közlekedéssel foglalkoztunk a környezetórán, nem találtam érdekesnek, aztán úgy gondoltam, ráérek én még kicsit késõbb is a kresz szabályaival foglalkozni.
De amikor kiosztották a javított lapokat, tudtam, hogy csak rossz lehet az eredmény. Rájöttem, hogy kicsit jobban érdekelhetne a kresz. Hiszen nagyon is fontos a
közlekedés szabályait már korán elkezdeni tanulni, mert nap mint nap közlekedünk
autóval, gyalogosan és kerékpárral.
Örültem annak, hogy volt az osztályban, akit komolyan érdekelt a kresz, és így el
tudott menni a további versenyre, és drukkolok neki, hogy jól sikerüljön.
3. osztály, Dózsa György Általános Iskola

Czita Szilárd
Blinkerezés
Egy szép napos délután úgy döntöttem, hogy lemegyek horgászni. Összekészítettem a felszerelést. Beraktam a horgászbotot, a blinkert, az etetõanyagot, utána elindultam. Nagyon sok horgász volt lent. Azt gondoltam, hogy jó a fogás. Az elsõ bedobásnál éreztem, hogy kapásom van. Jó nagyot berántottam! Egy szép csuka akadt a
horgomra. Nagyon éles fogai voltak. A második blinker bedobásánál éreztem, hogy
valami nagy akadt a horgomra. Annyira húzta, hogy kirántotta a kezembõl.
Ha nem szakadt volna el a damil, akkor ez a történet is máshogy végzõdött volna.
3. osztály, Dózsa György Általános Iskola

Szemerei Nóra és Toma Izabella
A pillangó betegsége
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Minden egy szép napon kezdõdött, amikor Pille messze elszálldosott otthonától.
Kicsivel késõbb kitört a vihar, és a pillangó behúzódott egy gomba alá. Másnap
reggel szomorúan keresett új lakást. A mezõn hirtelen meglátott egy zöld növényt, s
nagyon megtetszett neki:
- Ez lesz az én új otthonom! – kiáltott fel, s már be is költözött.
Nem sejtette, milyen nagy veszély leselkedik rá. Az a növény nem volt más, mint
a parlagfû, mely allergiát okoz nagyon sok embernek.
Pár nap múlva szörnyû tünetek jelentkeztek nála. Állandóan tüsszögnie kellett,
folyt az orra, bevörösödött a szeme. Elrepült a mezõ doktorához, Döméhez, a méhecskéhez, aki mindenféle gyógynövénnyel próbálta kikúrálni Pillét. Õsz vége felé
ez sikerült is, javulni kezdett az állapota.
A következõ nyáron szegény pillangó ugyanazokkal a tünetekkel bajlódott, mint
az elõzõ évben. A doktor sem igazán értette, miért mindig nyáron betegszik meg Pille,
ezért elment hozzá és jól megvizsgálta azt a növényt, amiben szegény kis pillangó
lakott. Elõszedte a lexikont és megtalálta benne a parlagfû képét. Rájött, hogy ez a
gyomnövény okozza az allergiás tüneteket. A méhecske boldogan újságolta el Pillének, hogy rájött, mi okozza a betegségét. Megkérdezte, hogy nem költözne-e hozzá,
s õ igennel válaszolt.
Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
7. osztály Dózsa György Általános Iskola

Tokodi Zsófia
Parlagfû
Parlagfû,
Nem vagy te gyönyörû,
Inkább vagy magas, gonosz,
És lakhelyed sem takaros.
Maradtál volna Amerikában,
De te õshonos lettél Európában.
Nem kedvelnek sokan, egyértelmû:
Mert sok ember élete miattad szörnyû.
Kicsit segíteni lehet,
Ha kiirtanak téged.
Teljesen azért elpusztítani lehetetlen,
S a kesztyû, maszk nélkülözhetetlen.
6. osztály
Dózsa György
Általános Iskola
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Tonomár István
UDVAROMBAN
Udvaromban virágzik
Már a penész
Udvaromban tojást költ
A keselyû
Kertem alján vonyítanak
Fakutyák
Kertem alján keményedik
Már a víz
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Pincém mélyén mint
A kása
Pincém mélyén sûrûsödik
A sötét
Padlásom a por otthona
A poré
Padlásomon porrá porlok
A porból
Ablakomon fehér vászon
Hófehér
Ablakomon kötél nélkül
Hidegen
Szobám falán kinyílik
A salétrom
Szobám falán festék nélkül
Képeim
És a tetõn és a tetõn
Kémény öblén szomorúság-gólya ül
S hol a gazda
Beteg lelkem
Hová tettem
Mit tehettem eltemettem
Majd kiástam
Leporoltam s helyre tettem

Ez is, az is
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Tonomár István
É R I N T S !
Szédülten forog
Körülöttem minden
Hullámzó fák
Koronája bomlik
S nem a világ süllyed
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Én emelkedem
Nem holmi dõre lõre
Mely kábultságom
Fejembe szállva
Okozza most ez eddig
Meg nem szokott
Bódult de mennyei
Állapotot
Nem ez ami most
Agyamban neszez
Ó nem
Érintésed és számon ülõ
Csók-csillagok
Ajkad végtelenérõl
Arcod ûzi káprázatba
Szemeim s kezeim
Mintha áram járná át
Hajadtól
Úgy remegek
S remegjek
Akarom
Ne védjen tõled semmi
Forogjon köröttem minden
Lebegjek bûvkörödben
Akarom
Hát érints meg!

Aforizma –ABC
Ahol édes van, ott savanyút is találsz.
(Petronius)
Bátorsággal mindent elérhet az ember, ha jogos.
(Beethoven)
Cinikus az olyan ember, aki mindennek tudja az árát, de semminek nem tudja az
értékét.
(Wilde)
Csak a mennyekbõl nem lehet leesni, de ezen a földön ha akármely magasra
hágjon az ember, csak le kell onnét szállania.
(Mikes Kelemen)
Dolgos ember, nyelves asszony megszerzi magának a fél világot.
(Reymont)
Erényeink többnyire csak álcázott bûnök.
(La Rochefoucauld)
Érkezz várt vendégként, és szívesen fognak látni.
(Garcián)
Fizetett szeretõt tartani majdnem olyan aljasság, mint rabszolgát tartani.
(Charlotte Brontë)
Gazdag ember filozófiája: csak annak adok aki nekem rokonszenves. De nekem
nem rokonszenves, akinek adni kell.
(Karinthy Frigyes)
Gyermekéveink nem egyebek folytonos poézisnél.
(Schopenhauer)
Ha békét akarsz, készülj fel a háborúra.
(Vegetius)
Ismerje meg a nép az igazságot, s biztonságban lesz az ország.
(Lincoln)
Jó dolog törvényt hozni, ha van, aki betartja.
(Lomonoszov)
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Kérdezd meg magadat, boldog vagy-e és máris nem vagy az.
(Mill)
Leghelyesebb, ha a nõk prózai emberhez mennek feleségül,
s regényes szeretõt tartanak.
(Stendhal)
Mindenki barátja nem barátom nekem.
(Moliere)
Nem az a szegény, akinek kevés a vagyona, hanem az, aki többet kíván.
(Seneca)
Isten az ember, mikor álmodik – koldus, ha gondolkodik.
(Hölderlin)
Öreg ember nem vén ember.
(Jókai)
Parány az ember élete, s hatalmas érzést kap vele.
(Mickiewicz)
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Régi tanács; mindenki tudja azt s kevés követi:
eszed járjon elõbb nyelvednél s tettednél.
(Kölcsey)
Senki az tudományban felsõ polcra nem hág ,
ha az futó idõvel igen okosan nem él.
(Apáczai)
Szeresd az igazságot, de bocsáss meg a tévedésnek.
(Voltaire)
Tétlenkedni rosszabb, mint túl sokat dolgozni.
(Lamb)
Ugyan ki tudna ellenállni egy nõnek,
akinek van ideje latba vetni minden fortélyát…
(Goldoni)
Üzleti életben lakat való a szájra.
(Balzac)

Vannak századok, amelyekben a közvélemény minden vélemény
közül a legrosszabb.
(Chamfort)
Zeneszerzõ… az erre alkalmas hangszereken reprodukált zajok
hivatásos gyártója.
(Honegger)
Zsarnokság alatt a rend: élet – lélek nélkül.
(Victor Hugo)

Tonomár István
VAGY, VAGYOK, VAGYUNK
Verejtékkel írt falak,
Ajtók, kapuk rozsdája,
Csillogó csillag-cseppek,
Csapkodó kutyaugatás éle,
Vonatfütty halovány hangja,,
Mészporos sóhajok
Felköhögött fájdalma
Szárad a hátamon,
A fák kopaszra sírják
Már magukat a
Sanyargató szél futása alatt,
Lábaim és gyökereim nyögnek,
Gyötrelem csak gondolni is Rád
S nem ölelni a mindent,
Pedig a minden Te vagy.
Simít a víz lágy öle,
Az is Te vagy.
Te vagy a fákban,
A padokon, a levelek színében,
A virágok kései mézében,
Magányos éhes emlékben
Meg a fecskék vonulásában,
A templomok keresztjében,
Õsök árnyékában is Te vagy,
Te vagy bennem s én Te
Vagyok, verejtékkel írt
Falak oldalában csillogó
Csillag-csepp-könny hull
S benne az arcod.
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Az állásinterjú is lehet vicces
Az Egyesült Államok száz legnagyobb vállalatának munkaügyi vezetõit
kérdezték az álláskeresõkrõl. A következõ esetek megtörténtek, a pályázót általában nem alkalmazták…
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1. A munkát keresõ azt mondta, hogy õ nagyon jól képzett, és ha a cégünk nem
alkalmazza, az a cég vezetõinek alkalmatlanságát bizonyítja.
2. A férfi átvette a kérdõívet, leterítette a padlóra, melléfeküdt és elkezdte kitölteni.
3. A hölgy a felvételi beszélgetésre nagy termetû kutyáját is magával hozta.
4. A pályakezdõ egész felvételi beszélgetés alatt rágógumizott, és gömböket fújt
belõle. Néha ki is pukkasztotta.
5. A jelentkezõ folyamatosan kuncogott a beszélgetés alatt. Amikor ezt szóvá tettem,
megkérdezte, hogy mondhat-e egy jó viccet.
6. Sétálómagnó fejhallgatója volt a fülén, és azt állította, tud egyszerre rám figyelni,
és zenét hallgatni.
7. A jelentkezõ a beszélgetés elején felhúzta ingujját, mozgatni kezdte a bicepszét,
majd a munkaügyis kollégát kihívta egy szkandermeccsre.
8. Amikor az önéletrajzát kértük, azt mondta, csak annak adhatja át, aki megfelelõ
képzettséggel rendelkezik elbírálásához.
9. Bejelentette, hogy sajnos nem volt ideje ebédelni, és az irodában elkezdett hamburgert és sült krumplit enni. Elnézést és sót kért.
10. A kopasz jelentkezõ elnézést kért, elment majd visszajött egy szõke parókával.
Összeállította: Vörös Jolán

Ez csak vicc!
Az EU-s munkavállalási korlátozások ellenére lehet munkát találni a következõ hiányszakmákban:
Németországba keresnek szívdonort - kizárólag alkalmi jellegû munka!
A Klicskó fivérek keresnek boxpartnert.
Svájcba (nem is tag) sürgõsen szükség lenne 5 liter vérre. A vonatjegy árát
kifizetik - csak oda.
Spanyolország déli részén hiány van hómunkásokban, de egyelõre itt nincs
üresedés.
Svédországba higanykád mosásra várnak jelentkezõket. Elvárás az acélipari
jártasság és a higiénia.
Franciaországba keresnek francia-francia tolmácsot.
Hosszú távra keresnek biciklis postást Athén-London viszonylatban.
Az olimpiai elõselejtezõkhöz keresnek – pályabírót a gerelyhajítók, a sportlövõkhöz golyószedõt, szumómasszõrt.
Belgiumba keresnek EU-párti tüntetõket nagy létszámban.
Változatos páneurópai munkára várnak jelentkezõket, a globalizáció rajongói
jeligére.
Franciaországba keresnek magyar gazdát, aki a helyieknek a magyar libamájat,
bort és sajtot népszerûsítené.
Angliában keresnek szemtanúkat – nagy számban – akik az iraki tömegpusztító
fegyvereket Tony Blair jelenlétében látták.
A francia muzulmán hitközség keres repülõgép-eltérítõket, TNT csomagolótechnikust és mesterlövészt.
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Légy büszke magyar!
Néhány kiragadott példa a teljesség igénye nélkül, hogy mi, magyarok
mivel járultunk hozzá az öreg kontinens kultúrájához.
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Tudja-e, hogy …
1. A 895-ös III. Honfoglalás idején, mintegy 500.000 magyar érkezik a Kárpát-medencébe, és ha összehasonlítjuk ezt a számot a mai népességi adatokkal (16 millió), akkor láthatjuk, hogy mi 1.100 év alatt a harmincszorosára növekedtünk a
magyarság létszámát illetõen? Frank honban a hasonló összehasonlítás 8,5 szeres
növekedést mutat.
2. A Honfoglalás idején Európában csak a görögöknek és a rómaiaknak volt írásbeliségük, és amikor mi érkezünk a Kárpát-medence területére, már kiforrott, kész,
mintegy 1.700 éves írásbeliséget hoztunk magunkkal?
3. Az Ómagyar Mária-siralom szövegét mi még a mai napig értjük, hiszen szókincsét,
mind a mai napig használjuk? Shakespeare drámáit, a mûvelt angol már csak
szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit változott nyelvük az elmúlt 440 év
során. A miénk, megtartotta nyelvtanát és szókincsét. Nem volt hajlandó belesimulni, beleolvadni a nagy nyelvi forgatagba!
4. A Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a 200.000 magyar népdalt, amelybõl
100.000 már megjelent nyomtatásban is? A 80 milliós Németországban összesen
6.000 (!) népdalt tudtak összegyûjteni.
5. A magyar mesevilág páratlan az egész világon? Európában nem ismerik a tündért,
hetedhét országot, fanyûvõt, hétfejû sárkányt, még nyelvtani szinten sem. Nincs rá
szavuk.
6. Európa nem ismerte a magyarok bejövetele elõtt a hús megfõzésének módját?
Nem ismerték a villát és a kanalat. Kézzel és késsel ették a sütött húst. Behoztuk a
sajátos fûszerezési technikánkat, a darabolást, a fûszerekkel való összefõzést. Az
édes, sós, savanyú, keserû ízek mellé mi hoztuk az erõs ízt ételeinkben.
7. Azért nem járnak tógában ma Európában az emberek, mert mi behoztuk magunkkal a nadrágot, a zakót (kazak) a hosszú kabátot (kaftán). Amíg Európa saruban,
csizmában, bocskorban járt addig mi behoztuk a háromnegyed sarkos cipõt. Sõt
még az alsó fehérnemû is általunk kerül a világnak erre a részére. Gondoljuk csak
meg, ma Skóciában, ha valaki igazán korhûen akar a skót népviseletbe felöltözni,
akkor nem vesz alsónadrágot a kockás szoknya alá!
8. A Honfoglalás idején, mi csodálatos növény és állatvilággal rendelkeztünk, amit
magunkkal hoztunk a belsõ-ázsiai térségbõl?
9. Az elmúlt idõszakban sikerült az Országgyûlés által, hivatalosan is nemzeti kinccsé
tenni õshonos állatfajtáink nagy részét? A kilenc kutya fajtát, a három parlagi tyúk
fajtát, a szilaj marhát, a három mangalica fajtát, a tincses kecskét, és a galambfajainkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem lehet õket keresztezni, az országból kivinni.
Tehát meg kell tartani a tiszta vérvonalat. A szürke marhát sajnos az osztrákok már
levédték elõttünk. Szégyen, hogy a mi politikusaink ezt szó nélkül hagyták!

10. A hollandok 400 éve termesztik a tulipánt, mi 3.000 éve? Mégis õket hívják a
tulipán hazájának. Az egyetlen európai tulipán fajtának, a Tulipa Hungaricának
géncentruma a Kárpát-medencében van.
11. A világ második alkotmánya a miénk? Az elsõ az izlandi 720-ból, a második pedig
Szent István király intelmei Imre herceghez.
12. A reneszánszt, mint mûvészeti stílust Ausztria és Németország tõlünk vette át?
13. Az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is mi honosítottuk meg a világnak ezen
a részén? Mára már Európa elfelejtette ezt a tudást, és jórészt ennek köszönhetõ,
hogy termõföldjeik tönkremennek, elhasználódtak. Ez az igazi miért is kellettünk
az Eu-ba!
És akkor még egy szó sem esett a magyarok õsi hitérõl…
„Jó magyarnak lenni, igaz nehéz, de nem lehetetlen!”
(Széchenyi István)
Ennek alátámasztására tanulságos átgondolni az alábbi történéseket:
Napoleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal.
Talleyrand válasza: - Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek a nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz!
A monarchia idejében megvalósították Talleyrand elméletét. És végül, tudjuk-e,
hogy 1805-ben 6 ember mert beiratkozni a Pázmány Péter Tudomány Egyetemre,
mert féltek, hogy az osztrákok megölik, kiírtják családjaikat? S nem sokkal késõbb, 43
év múlva megremegett a Föld!
Világhálós levélbõl szerkesztette: Monostori János
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Tudd
A lehetõség gyakran észrevehetetlen, mert kertésznadrágot visel, és sokszor munkának látszik.
A legjobb mód, hogy álmaidat valóra váltsd: felébredni.
A boldog ember nem egy személy bizonyos körülményekkel, inkább egy személy
bizonyos szemlélettel.
Két módja van annak, hogyan éld az életedet. Az egyik szerint semmi sem csoda. A
másik szerint minden.
Ha megrázod a fát, szedd össze a gyümölcseit.
A szó: lehetetlen - nem szerepel a szótáramban.
Bárhová is esel, vegyél fel ott valamit.

248

A pesszimizmus idõpocsékolás.
Nevess, és világ nevet veled. Sírj, és egyedül sírsz.
Tudd az idõ igaz értékét; ragadd meg, és élvezd minden percét!
Ha szeretnéd a szivárványt, az esõt is át kell vészelned.
Csinálj úgy, mintha már boldog lennél, s az majd arra vezet, hogy boldog légy.
Valószínû többször kell harcolnod egy csatában, hogy nyerj.
Az idõ mindig megfelelõ ahhoz, hogy jót tegyünk.
Semmi nincs az életben, amitõl félni kellene. Csak a dolgok, megértésére van szükség.
Tartsd meg a félelmeidet magadnak, de oszd meg bátorságod.
Az élet olyan mintha kerékpároznál, nem esel le róla, míg pedálozol.
Ezermérföldnyi utazás is egy lépéssel kezdõdik.
Amikor egy ajtó zárva van egy másik, kinyílik.

Ha azt gondolod képes vagy rá, akkor képes vagy rá. Ha azt gondolod, hogy nem vagy
rá képes, igazad van.
Néhány ember a világra tekint, és így szól: Miért? A többiek pedig imígy: Miért ne?
Nem nyerhetsz egyetlen játékot sem, amíg kész nem vagy arra, hogy nyerj.
A változás hatalom. A horgodat pedig tartsd kivetve. Ahol kevésbé várhatod, ott lesz
majd a hal.
Cinikus ember az, aki mindennek tudja az árát, de semminek nem ismeri az értékét.
A tapasztaltság megjön a korral, s a bölcsesség rendszerint a tapasztalat gyümölcse; de
ha úgy tudják is, hogy bölcsesség az öregek erénye, azért még nem biztos, hogy mindannyian rendelkeznek vele.
A pénz és a vagyon nem szégyen, legfeljebb a mód ahogyan hozzájutottál.
Azok akik nem szenvedtek, semmit sem tudnak; nem ismerik a jótetteket, sem a bajokat; nem ismerik az embereket, és nem ismerik önmagukat.
Azért nem csalódtam sosem, mert nem azt kerestem, mi voltam, hanem azt mi leszek.
Összeállította: Vörös Jolán
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Évfordulós történetek
1005-1010 körül
I. (Szent) István férjhez adja leánytestvérét Aba Sámuelhez, a kabarok urához. Aba
népe elismeri királyául Istvánt, s lehetõvé válik az egri püspökség megszervezése.
1105 nyara
A Kálmán király ellen lázadó Álmos herceg Passauba menekül és eredménytelenül
kér támogatást IV. Henrik német-római császártól.
Az év folyamán Kálmán király hódoltatja Horvátország déli részét, Zára, Trau és
Spalato városát, s kiterjeszti uralmát a dalmát szigetekre is. Elõször említik a tartományt kormányzó horvát bán méltóságát.
1205. május 7.
Meghal III. László.
Május 29.
János kalocsai érsek királlyá koronázza András herceget.
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Az év végén II. András beavatkozik a halicsi belviszályokba, s felveszi a Halics (Galícia) és Lodoméria (Vlagyimir) királya címet.
1305. október 9.
Vencel magyar király – ekkor már III. Vencel néven cseh király – lemond a magyar
koronához való jogáról Ottó bajor herceg javára.
December 6.
A veszprémi és a csanádi püspök Székesfehérvárott királlyá koronázza Ottót.
1405. április 15.
A városok képviselõivel folytatott tanácskozás eredményeként Zsigmond kiadja a
városi dekrétumát, amely politikai, gazdasági és pénzügyi intézkedéseket tartalmaz.
Pallosjoggal ruházza fel a királyi városokat, kereskedõiket felmenti a belföldi vámok
fizetése alól, eltörli velük szemben Buda árumegállító jogát. Szorgalmazza a még
hiányzó városfalak felépítését.
Június 23.
Zsigmond király biztosítja a nemesek mentességét a tizedfizetés alól.
November közepe.
Zsigmond király nõül veszi Cillei Hermann gróf leányát, Borbálát.

Ebben az évben elkészül Buda város német nyelvû jogkönyve, mely a nyugati városi
jogok – fõleg a magdeburgi jog – alapján foglalja rendszerbe Buda kiváltságait,
szabályrendeleteit, céhszabályait és részint szokásjogát.
1505. augusztus 30.
A Domokos-rend generálisa elrendeli, hogy a budavári studium generalén csak
teológiát, filozófiát és szükség esetén grammatikát oktasson.
Október 13.
A rendek kiadják a szeptember 29-ére összehívott rákosmezei országgyûlés határozatait. A király által nem szentesített „rákosi végzés” kimondja: II.Ulászló fiúutód
nélküli halála esetén a leányági örökösödést nem ismerik el, s többé nem választanak idegen uralkodót.
1605. február 16.
Bocskai kiáltványban biztosítja a közszékelyek szabadságjogainak helyreállítását.
Február 21.
Marosszerdán az erdélyi országgyûlés fejedelemmé válassza Bocskait. Beiktatására a
szeptember 14-i medgyesi országgyûlésen kerül sor.
Bocskai megkezdi a reguláris hajdú sereg szervezését.
Április 20.
A fölkent rendek országgyûlése Szerencsen Bocskait Magyarország fejedelmévé választja.
Május
Bocskai hadai a Muraközig hódoltatják a Dunántúlt.
Július 19..
Kassán Bocskai fejedelem átadja békeföltételeit a király megbízottjának.
Szeptember eleje.
Egész Erdély meghódol Bocskainak.
November 11.
Lala Mehmed nagyvezír királyi koronát adományoz Bocskainak.
December 12.
Bocskai fejedelem 9254 hajdúvitéznek nemességet adományoz és Szabolcs megye
déli részén telepíti le õket.
1705. január 3.
Az Udvari Tanács intézkedik az állandó katonaság felállításának pénzügyi kérdéseirõl, s tervbe veszi Gazdasági Tanács felállítását.
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Április 29.
Rákóczi országos salétrom-monopóliumot ad Lányi Pálnak.
Május 5.
Bécsben meghal I. Lipót császár és király. Trónra lép fia, az 1687-ben királlyá koronázott I. József.
Május 18.
XIV. Lajos francia király a kurucoknak folyósított segély összegét havi 16.000 tallérra
emeli.
Május 30.
Megjelenik a Mercurius Hungaricus kuruc újság elsõ száma.
Szeptember 12-október 3.
Országgyûlés Szécsényben.
Szeptember 13.
Nikodémiában (Törökország) meghal Thököly Imre.
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Szeptember 16.
A szécsényi országgyûlés rendjei szövetséggé (konföderációvá) alakulnak.
Szeptember 17.
II. Rákóczi Ferencet a szövetkezett rendek vezérlõ fejedelemmé választják, és 24 tagú
szenátust állítanak mellé.
Szeptember 28.
Rákóczi az országgyûlés elé terjeszti a magyarországi és erdélyi kuruc hadsereg katonai törvénykönyvét.
Október 6.
Rákóczi a császárral folytatandó tárgyalásokra Bercsényi Miklós fõgenerálist küldi el.
Október 26.
Rákóczi a Portától katonai támogatást kér.
November 27.
Rákóczi a horvátokhoz intézett kiáltványában támogatást kér a „haza ellenségei”
ellen. A kiáltvány visszhang nélkül maradt.
December 15.
Erdélyi országgyûlés Segesvárott. A kevés megjelent hûséget esküszik I. Józsefnek,
és semmisnek nyilvánítja Rákóczi fejedelemmé választását.

1805. január 28.
Debrecenben meghal Csokonai Vitéz Mihály.
Október 21.
Trafalgarnál az angol hajóhad megsemmisíti a francia-spanyol flottát.
November 7.
Az udvar szorult katonai helyzetét kihasználva a pozsonyi országgyûlés rendelkezik
a nemesi fölkelésrõl; cserében a magyar nyelvhasználat kiterjesztését kérik.
November 12.
Napóleon csapatai bevonulnak Bécsbe.
November 15.
Pozsony térségében francia csapatok lépik át a magyar határt.
November 28.
A zágrábi horvát tartománygyûlés kéri az uralkodót, hogy Horvátországban tartsa
fenn a latin nyelv használatát.
December 2.
Austerlitznél Napóleon megsemmisítõ vereséget mér az oszták-orosz egyesült seregre.
December 26.
Pozsonyban I. Napóleon és I. Ferenc megbízottai aláírják a békeszerzõdést.
Ebben az évben Sopronban megjelenik Pethe Ferenc „Pallérozott mezei gazdaság”
címû mûve, „a magyar mezei gazdaság tökéletesbítésére”.
Debrecenben napvilágot lát Budai Ésaiás „Magyarország históriája” címû mûvének
elsõ kötete.
A kincstár resicai vasmûvében megkezdi mûködését az új nagyolvasztó.
Pesten megkezdi mûködését Vogel Sebestyén mûbútor- és asztalosüzeme.
1905. január 3.
A király, a parlamenti anarchiára hivatkozva, feloszlatja az országgyûlést.
Január 22.
A pétervári „véres vasárnap”-pal megkezdõdik az orosz forradalom.
Január 26-február 4.
Országgyûlési képviselõ-választások során a Szabadelvû Párt vereséget szenved.
Szabó Ervin szerkesztésében megjelenik Marx-Engels válogatott mûveinek elsõ kötete.
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Április 1.
Az MSZDP hivatalos lapja, az eddig hetente három alkalommal megjelenõ Népszava
napilappá alakul.
Május 23-24.
A gázgyári munkások országos sztrájkja, mely 3 évre szóló kollektív szerzõdéssel zárul.
Május 31.
Próbaútra indul a Csonka János tervei alapján készült gépkocsi.
Június 17.
Átadják a budapesti városligeti millenáris emlékmû elsõ részét. A fõvárosi képviselõk „konstatálták, hogy (hiányzik) az oszlopsor közé illesztendõ 14 királyszobor, az
arkangyal elé állítandó hét vezér csoportja és az oszlopzat tetejére tervezett 4 római
lovascsoport”.
Június 18.
Megalakul Fejérvári Géza parlamenten kívüli (ún. darabont) kormánya.
Június 19-július.
Sorozatos arató- és cselédsztrájkok a Dunántúlon.
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Június 21.
Az ellenzéki pártokból alakult koalíció Bánffy Dezsõ indítványára meghirdeti a nemzeti ellenállást, felszólít az adófizetés és az újoncállítás megtagadására.
Július 19.
A kormány elhatározza, hogy kormánybiztosokat küld a megyei ellenállás letörésére.
Július 27.
Kristóffy József belügyminiszter szociáldemokrata küldöttség elõtt ismerteti „általános választójogi” reformtervezetét.
Augusztus 18.
A Józsefvárosi Függetlenségi Kör helyiségeiben megnyílik a Kossuth-ereklye és Szabadságharc Múzeum.
Augusztus 26.
A Társadalomtudományi Társaság és a Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesülete közremûködésével megalakul az Általános Titkos Választói Jog Ligája.
Szeptember 15.
Budapesten az MSZDP vezetõi mintegy 100 ezer fõnyi tüntetõ élén általános választójogot követelõ kérvényt visznek a képviselõházba.

Szeptember 23.
Az „ötperces audiencián” Ferenc József állva olvassa fel a koalícióba tömörült pártok
vezetõi elõtt a koalícióval való megegyezésének feltételeit. Kijelenti: „… a 67-es alap
revíziója, amennyiben gazdasági vagy egyéb, Ausztria vagy Magyarország közti viszonyt érintõ kérdésekrõl van szó, nem egyoldalúan a korona és a nemzet által,
hanem csakis a Monarchia mindkét állama között, mindkét kormány közvetítése
mellett és ad hoc kinevezendõ parlamenti bizottságok által fog létrehozatni és a király
által szentesítendõ kompromisszum eszközöltetni”.
Szeptember 27.
Véres összetûzés Budapesten a koalíció párthívei és az ellenük tüntetõ szociáldemokrata munkások között.
Október 3.
Fiuméban horvát ellenzéki politikusok a magyar koalíciót támogató határozatot fogadnak el. Az ún. fiumei rezolúció hangsúlyozza a horvát és a magyar nemzeti mozgalom egymásrautaltságát.
Október 30.
Pest vármegye újonnan kinevezett fõispánját, Tahy Istvánt, a kormány elleni tiltakozásul a megyeházára érkezésekor az „ellenállók” becsukják.
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November 19.
Budapesten felszentelik a Bazilikát.
December 14.
Katolikus szlovák politikusok megalakítják a Szlovák Néppártot.
December 27.
A Vármegye címû lap közli a megyei ellenállás statisztikáját. A 63 megyébõl teljes
rezisztenciában van 38 vármegye, mérsékelt rezisztenciában 5, még kétes 11 vármegye állásfoglalása, 9 pedig nem csatlakozott az ellenálláshoz.
Ebben az évben az Amerikai Egyesült Államokba kivándoroltak száma 170.430 fõ.
Forrás: A magyarok krónikája

Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály a debreceni református kollégium diákjaként indult el költõi
pályáján. Miután 1795-ben kizárták a kollégiumból, rövid élete hányattatásokkal volt
tele. Vándorlása során Komáromban viszonzatlan szerelemre gyúlt Vajda Júlia iránt,
akit verseiben Lillának nevezett. A szerelmi csalódásból táplálkozó mély líraisága
mellett könnyed zeneiség is jellemzi a Lilla-ciklus verseit. Más költeményeiben a
felvilágosodás eszméi fedezhetõk fel. Bravúrosan ötvözte a hangsúlyos és az idõmértékes verselés elemeit, a népdalokhoz hasonló helyzetdalokat is alkotva. A kollégiumi hagyományok alapján színmûveket is írt. A magyar líra egyik legjelentõsebb
életmûvét megalkotó költõ fiatalon, 32 évesen 1805. január 28-án, tüdõbajban hunyt
el.

Tonomár István
SZERETNÉLEK LÁTNI
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Szeretnélek
Látni
Szeretnélek
Ezer szemmel
Megszületõ
Valóságban
Álomban
Vágyban
Lázban
Tüzes tûzben
Virágszirom-libbenésben
Harmatcsepp-tükörben
Könnypatak-csobogásban
Angyali-harsona rikoltásában
Megfeszülõ csendben
Sejtésekben
Megtalálásokban
Rád emlékezésekben
És sóvárgásokban
Szeretnélek
Ezer szemmel
Látni
S szeretnélek

Két malomkõ között megmaradni
Az osztrák Habsburgok országainak jelentõs része a XVI. század végére valamelyik
reformált vallási irányzathoz csatlakozott. A dinasztia azonban kitartott a katolicizmus
mellett, sõt Rudolf alatt Csehországban és Ausztriában megerõsödött az ellenreformáció. Rudolf öccse, Ferdinánd fõherceg Stájerországból 1600-ban – a hosszú háború
közepette – kivándorlásra kényszerítette a lutheránusokat, nem törõdve az országot ért
veszteségekkel. Karintia virágzó bányái tönkrementek, ennek ellenére az egész folyamatot kiterjesztették egész Ausztriára. Csehországban és Ausztriában a városokat a
vallási kérdésekben a nemesség a sorsukra hagyta, így azokban visszaszorították a
protestantizmust.
Nem úgy Magyarországon, ahol
1603-ban Rudolf a háborúban álló
országra is kiterjesztette az ellenreformációt. A kassai Szent Erzsébet-templom elvételével kezdõdött a protestánsok elleni támadás, amikor azt Rudolf
az Egerbõl kiszorult Egri káptalannak
ítélte. A magyar rendek számára ekkor
a katolicizmus jórészt már összefonódott az idegen, az abszolutizmusra törõ
dinasztiával. Ezt erõsítette, hogy a fõpapok nagy része idegen származású
volt. Birtokok híján a fõpapok teljes
mértékben az udvartól függtek, s így
annak érdekeit képviselték. Belgioioso
felsõ-magyarországi fõkapitány erõvel
– templomra szegezett ágyúkkal – vette el a templomot a protestánsoktól.
Ezután még egy sor templomot elfoglaltak. Fegyveres ellenállás bontakozott
ki, azonban 1604-ben Pozsonyban és
a Szepességben folytatódott a templomok elvétele.
Mindezzel párhuzamosan a kamara javaslatára magyar fõnemeseket fogtak
perbe, hogy vagyonukat megszerezzék. Keveredtek ezek a perek a rendi jogok
megsértésével, miközben az országot idegen zsoldosok dúlták. Mindezt az udvar
betetõzte azzal, hogy az 1604-es országgyûlés feloszlása után a törvények megfogalmazásakor Himmelreich kancelláriai titkárral a szöveget meghamisíttatta: betoldatták a XXII. törvénycikket, amely kimondta, hogy az országgyûlés nem foglalkozhat vallási kérdésekkel. A sérelmet szenvedõ rétegeket a vallásukat ért támadás egységbe kovácsolta.
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Az udvar rosszul számított, amikor a török háborúk miatt felfegyverkezett, komoly
katonai erõvel rendelkezõ Magyarországon az ausztriai módszereket alkalmazta. Már
csak megfelelõ vezetõ – fõúr, jó katona és szervezõ – kellett a mozgalom élére. Illésházy
István, mikor perbe fogták, az ellenállás helyett Lengyelországba menekült. Az elégedetlen magyarok az ország egyik legnagyobb birtokosát, Báthori Istvánt kívánták megnyerni, de az idõs fõúr nem állt kötélnek.
A problémát – szándékai ellenére – Belgioioso fõkapitány oldotta meg, bár ebben
„segítségére” volt az Erdélybõl Basta vérengzései elõl török földre menekült Bethlen
Gábor is. Bethlen, hogy Bocskai Istvánt ellenállásra kényszerítse, elhíresztelte, hogy
Bocskai a törökkel tart. Erre Belgioioso katonákat küldött Bocskai elfogatására. De
mivel a fõkapitánynak alig volt zsoldosa, 2500 magyar hajdút küldött a fõúr ellen.
Amikor hírét vette, hogy a bihari birtokaira visszavonult nagyúr fegyverkezik ellene,
erõsítésért küldött.
Baklövésüket azzal tetézték, hogy Németi Balázs hajdúkapitányt Bocskai hajdúi
közé küldték, vegye rá õket az átállásra. Az egyezséget Németi meg is kötötte, csakhogy
épp fordítva: õk álltak át Bocskai oldalára. A kálvinista hajdúk nem akartak a protestáns nagyúr ellen a katolikus király oldalán harcolni, s 1604. október 14-én felesküdtek Bocskaira.
Bocskai Álmosd térségében legyõzte Belgioioso zsoldosait, mire a kapitány Váradra menekült. Onnan Kassa felé hátrált, de a város nem nyitotta meg a kapuit elõtte.
Visszaütött a korábbi elhibázott politika, a hajdúk élén elõretörõ Bocskaihoz csatlakoztak a vármegyék és a végvárak. Basta zsoldosaival kénytelen volt elhagyni Erdélyt,
majd Pozsonyig hátrált. Az ország nagy része Bocskai ellenõrzése alá került.
Bocskai és az ország a felkelés sikereit a hajdúknak köszönhette. De mindennek
megvan a maga ára: a zsoldot nehéz volt elõteremteni, s a hajdúk raboltak. A nemesség és a katonaság között állandósult az ellentét. Bocskai a lehetõségek határain belül
mindent megtett: adót vetett ki az országra, ugyanakkor kemény regula alá akarta
szorítani a fegyelmet nem ismerõ hajdú csapatokat.
A kérdést azonban hosszabb távon kellett rendezni, az annyira vágyott békére
elõretekintve. Mi lesz a hajdúkkal? Ha szélnek eresztik õket, rabolnak, fosztogatnak, ha
kiirtják õket, az ország elveszti legnagyobb katonai erejét. Ismét engedelmes, földet
mûvelõ jobbágyokká lenni pedig a hajdúknak nem akaródzott.
Bocskai 1605. december 12-én kiadott kiváltságlevelében megtalálta az ország és
egyben a hajdúk számára is a legkedvezõbb megoldást. Pusztává váló birtokain – a
késõbb Hajdúságnak elnevezett területen – letelepített közel 10 000 hajdúkatonát.
Kollektív nemességet adományozott nekik, vagyis így nem fizettek adót, de a székelyekhez hasonlóan katonáskodni voltak kötelesek a fejedelem hadában.
A letelepítés csökkentette a kóborlók számát, vonzó volt a hajdúk számára, ugyanakkor jelentõs katonai erõt biztosított az ország számára. A hajdúk istenítették vezérüket. Mikor hosszú betegség után meghalt, nem akarták elfogadni pártfogójuk természetes halálának hírét, mérgezésre gyanakodtak. Kegyetlen bosszújuknak a fejedelem
hû kancellárja, Kátay Mihály esett áldozatul. A mérgezéssel megvádolt Kátayt valósággal darabokra tépték. Szerencsétlen özvegye az ura maradványait csak lepedõben
szedhette össze, hogy megadja neki a végtisztességet.

Eb ura fakó, József császár nem királyunk!
A török kiûzését követõen alapvetõen
megváltoztak az erõvonalak Magyarországon. Az oszmánok kiszorultak a Kárpátmedencébõl, s Erdély is Habsburg tartománnyá vált. Így a magyar rendiség elvesztette lehetséges támaszait. A dinasztia
nyomban élt is a lehetõséggel, megkezdte
a magyar nemesség visszaszorítását.
Ugyanakkor I. Lipót továbbra sem
mondott le a nyugati politikáról: a dinasztia készült a nagy erõpróbára a spanyol
örökség megszerzéséért. Az ellenfél ezúttal is XIV. Lajos volt, aki Lipóthoz hasonlóan jogot formált Spanyolország trónjára.
Várható volt, hogy az összecsapásba Nyugat- és Közép-Európa valamennyi hatalma belekeveredik.
A közelgõ háború – mely a dunai monarchia szinte minden erejét nyugaton kötötte le – teremtett lehetõséget arra, hogy a magyar vezetõréteg elhárítsa az abszolutizmus bevezetését Magyarországon.
Magyarország, annak ellenére, hogy másfél évszázadon keresztül hadszíntér volt,
nem rendelkezett saját hadsereggel. A felszabadító háborúkban magyarok tízezrei
vettek ugyan részt, a magyar vitézek azonban császári ezredekben szolgáltak.
Így a felkelés kirobbanásakor katonában nem volt hiány, hiszen az elbocsátott
végváriak, szegénylegénnyé vált kurucok özönlöttek a zászlók alá, és a hajdúszabadság ígérete kezdetben a jobbágyok számára is vonzó volt.
A gondot a képzett tisztek hiánya jelentette. Sokan álltak át a császári ezredekbõl,
mint Ocskay László huszártiszt, vagy a kitûnõ generális Vak Bottyán. A tisztek zöme
azonban – más nem lévén – egyszerûen társadalmi helyzetük révén jutottak rangjukhoz, a fõrendek generálisok, a nemesek tisztek lettek. A nemesi felkeléssel kiegészített
kuruc hadsereg létszáma így gyorsan meghaladta a 30-40 000 fõt, s 1707 táján mintegy 70 000 katonával a sereg elérte legnagyobb létszámát.
A kuruc hadsereggel szemben jóval kisebb létszámú, 20-25 000 fõs császári haderõ vette fel a harcot. Ennek eredményeként az ország jelentõs része kuruc ellenõrzés
alá került, de a várak nagy része labanc kézen maradt. Ugyanakkor a császár hadai
szabadon jártak az országban, s amikor megütköztek – Nagyszombatnál, Zsibónál,
Trencsénnél – a kuruc hadak vereséget szenvedtek. Hogyan lehetséges ez?
A kuruc lovasok fantasztikus bravúrokra voltak képesek, lest vezettek, elfogták az
ellenség hadipénztárát, még az is elõfordult, hogy magát a császári fõvezért ejtették
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foglyul. De a portyákkal nem lehet háborút megnyerni. A reguláris császári csapatok nemcsak a
török, de a hasonló szinten álló magyar hadakkal
szemben is fölénybe kerültek.
Hiányzott a fegyelem, a kiképzés, a jó felszerelés, a képzett tisztikar. A fegyvernemek összhangja,
a fegyelmezetten végrehajtott alakzatok, a jól átgondolt haditervek, nélkül hiába volt a hõsiesség,
a kívánt eredmény elmaradt.
1705-ben a Dunántúl elfoglalásával néhány
jelentõs vár – Buda, Lipótvár, Gyõr, Várad -, Horvátország és a Szászföld kivételével az ország kuruc kézen volt. Az elõzõ évben azonban a franciabajor seregek Höchstädtnél vereséget szenvedtek
Savoyai Jenõ csapataitól, ami a közvetlen francia
segítséget megakadályozta, s kérdésessé tette a
háború végkimenetelét
1705 szeptemberében ült össze Szécsényben az elsõ kuruc országgyûlés. Fontos
kérdésekrõl kellett dönteni: meghalt Lipót császár, hogyan, s miért harcoljanak tovább?
A dinasztiát nem fosztották meg a trónjától, hogy nyitva hagyják a tárgyalások
lehetõségét. A rendek maguk közé emelték a jászokat-kunokat és a vitézlõ rendet.
Konföderációt, szövetséget kötöttek, s Rákóczit megválasztották vezérlõ fejedelmükké.
Rákóczi kezét azonban megkötötték: huszonnégy tagú Udvari Tanácsot rendeltek mellé.
A fegyvert fogó jobbágyoknak hajdúszabadságot ígértek, bár e rendelkezést már nem
tudták elfogadni, mert Herbeville közeledése miatt az országgyûlés feloszlott.
1707-ben Ónodon tartottak országgyûlést. A hadi helyzet romlott, az ország kimerült, a libertás elértéktelenedett. Rákóczi a vitézlõ rendre támaszkodva elfogadtatta a
nemességgel a közteherviselést és a Habsburg-ház trónfosztását. A detronizációval
egyrészt a kuruc állam külföldi elismertetését kívánta biztosítani. Másrészt a nemesség
körében erõsödõ béketörekvéseket akarta meggátolni. Mindkét törekvése kudarcba
fulladt.
Ezért volt katasztrofális, mikor a nagy erõfeszítések árán megerõsített kuruc seregek
1708-ban Trencsénnél egy jóval kisebb császári egységtõl vereséget szenvedtek. A
vereség után a hadsereg létszáma és az ellenõrzött területek hirtelen zsugorodni kezdtek. A szabadságharc helyzete egyre kilátástalanabbá vált.
Forrás: Mikor, hol, hogyan és miért történt Magyarországon?

Radnóthy Károly Kanadában élõ komáromi születésû zeneszerzõ, író és
komédiás – ahogy önmagáról ír. Két levelet küldött a Jókai Mór Városi
Könyvtár igazgatójának, György Károlynénak, aki rendelkezésünkre bocsátotta ezeket a dokumentumokat. Ebbõl szemezgettünk egy kicsit, s
tesszük közkinccsé.
Mélyen tisztelt György Károlyné könyvtárigazgató Úrnõ!*
Nagyon szépen köszönöm meleghangú levelét, és annak ellenére, hogy nagy
problémát okoz egy rövid életrajzot szülni viharos életemrõl, melyrõl egy nagy vastag
könyvet lehetne írni, s még abba sem férne bele minden. Megpróbálom az összes
papíromat Önnek elküldeni, amely tartalmazza a velem megtörténteket. Tessék azokat
felhasználni úgy, ahogy gondolja.
Gyermekkorom otthon töltött idejébõl említésre méltó kezdete, egy levente zenekar megszületése Finta Gyula bácsi által, majd Betlendi Sándor keze alatt, ahol mint
fuvolista mûködtem, s elég jól. Ezután az egyház közel száztagú kórusának lettem
tenor szólistája.
Ifjú életem egy különös dolgot hozott elém, ami sokat változtatott rajtam. Édesapámat 3 évre áthelyezték Budapestre, s én boldogan mentem, mert kíváncsi voltam a
nagyvárosra. Ott folytattam megkezdett gimnáziumi tanulmányaimat is. Két év elmúltával azonban találtam egy különös, nekem tetszõ dolgot Budán. Itt indítottak egy ingyenes színi képzõt, mely heti 5 alkalommal, délutánonként zajlott.
Természetesen ez nem egy színiakadémia volt, hanem lehetõséget adtak a tehetséges, de szegényebb sorsú fiataloknak. Jómagam nem sokat koptattam az iskola padját,
mert az igazgató felajánlott egy komédiás szerepet. Szüleimnek csak az okozott nehézséget, hogy édesapám szerzõdése lejárt, s éppen azokban a napokban költöztek vissza
Komáromba. Jómagam Pesten maradtam, s csakhamar nekiláttunk barátaimmal az
„Iglódi diákok” címû komédia próbáinak az ipartestület termében.
Egy hónap elteltével édesapám barátja hívott az almásfüzitõi vákuum laboratóriumába dolgozni. Így az eredeti foglalkozásomban helyezkedtem el. Néhány hónap
elteltével fel is nõttem, hiszen a háború egyre közeledett. Ekkoriban a gyár amerikai
tulajdonban volt, s a hasznot nem vihette ki az országból, csak felhasználhatta. Ezt
használtam ki én is. Mondtam a fõmérnök úrnak, engedje meg, hogy fúvós zenekart
csináljak, hiszen Budapesten minden nagy cégnek volt zenekara, s a közeli Tatabánya
is rendelkezett vele. Pénzünk volt elég, tehát ebbéli akadálya nem volt. Fél évig tartott
a jólét, sajnos addigra közel került hozzánk a front, s menekülnünk kellett.
Jómagam behívót kaptam Szolnokra, ahová be is vonultam. Segítségemre volt vitéz
Kováts Béla alezredes, akinek a jóvoltából – bár leszerelni nem tudtak – áthelyeztek
Almásfüzitõre, mint hadiüzem szolgálatost. Még azt is megengedték, hogy civil ruhába
járjak, így a katona ruhámat csak zsákban hordtam magammal, még az ausztriai szökésemkor is. A szökés során elértünk az amerikai zónáig, ahol az almásfüzitõi igazolványom
„Amerikan Compani” volt szerencsémre. Innen átjutottunk az Angol zónába, majd a
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feffernitzi Magyar katonatáborba, ahol megszületett a magyar tábori színház. Ezekrõl az
idõkrõl a „Rivaldafény” címû könyvemben bõvebben beszámolok.
Sajnos ez az idõ nem tartott sokáig, mert valamibõl nekünk is fenn kellett tartanunk
magunkat, állás után kellett néznünk. Sajnos az olajos szakmában nem tudtunk elhelyezkedni, mert Franciaország nem rendelkezett olajgyárakkal, hanem az Arab országokban folytatta ezt a tevékenységét. Mi nem kívántunk olyan meleg éghajlatú országban dolgozni, így Imre öcsémmel kitanultuk a fémipari munkákat. Ezzel biztosítottuk a
létünket Párizsban. Elég jól éltünk, volt módom a komédiázásra, amit természetesen
egy percig sem hagytam abba.
Párizsból Canadába mentünk, mert a nagyvárosi levegõt nem bírtuk. Canadában
nagy hasznunkra volt a fémipari végzettség, pár hónap elteltével már az ország legnagyobb repülõgép gyárában, aero-technikusok lettünk. Építhettünk új gépeket, javítottuk, karban tartottuk a rosszakat.
Huszonkét évvel ezelõtt mentem nyugdíjba, s azóta ismét kedvtelek régi szenvedélyemnek, zenemûveket írok. Manapság választ várok a Budapesti Operettszínháztól,
mert testvérem emlékére „Volgaparti szerenád” címmel mûvet írtam, melyet Dr. Deák
László Nagykövet Úr küldött el. Ezt a darabomat az Árpád Akadémia aranyéremmel
tüntette ki.
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Két emléket szeretnék még megosztani Önökkel:
Az egyik talán Koppánmonostor lakóinak érdekes. Tudomásomra jutott, hogy a
település fõ utcáját Koppány vezér útnak hívnak. Nekem volt egy kis fehér könyvem,
melyet Komáromban adtak ki, s Feri bátyám az engedélyemmel osztogatott. Én abban
a könyvben kezdtem el így nevezni ezt az utcát. Talán éppen innen kezdõdõen nevezik így még ma is.
A másik még a menekülésem idejére tevõdik. Akkor, amikor az amerikai zónából
átmentünk az angol zónába Bad-Ishlinél vonatot kellett cserélnünk. Ezen az állomáson
egy 13 év körüli gyerek magyarok után kiabált. Minden magyar menekültet elirányított az
Eszterházy kastélyba, ahol a grófnõ szeretettel fogadott bennünket. Kérdeztem tõle, hogy
vannak-e még magyarok? - Magyarok? Igen. Lehár Ferenc itt él szemben.
Na, nekem sem kellett több, rohantam át, s szerencsémre Feri bácsit otthon találtam. Nagyon megörültünk egymásnak, hiszen Komáromból ismertük egymást, mint
két zenész. Feri bácsi akkor azt mondta, hogy a svájci nyaralójába készül az oroszok
elõl menekülve. Sajnos ekkor találkoztunk utoljára.
Kedves György Károlyné Úrnõ!
Ha ezzel dolgaimmal kapcsolatban még egyéb kérdése akad, szívesen válaszolok,
s örömöt okoz, hogy komolyan veszi dolgaimat.
Addig is várom kedves válaszát.
Õszinte komáromi szeretettel üdvözlöm: Radnóthy Károly

Érdemes és kell tiltakozni
Sokan azt mondják, nem érdemes a magyarságot ért sérelmek ellen tiltakozni,
különösen az emigrációban, mert úgysem veszik tekintetbe. Az alábbiban szolgálunk
egy példával, amely ennek az ellenkezõjét bizonyítja.
Egyik munkatársunk, a Calgaryban élõ vitéz Radnóthy Károlynak feltûnt, hogy
amikor II. János Pál pápa szlovákiai látogatása alkalmával leszállt a repülõgéprõl,
szokása szerint térdre borult és megcsókolta a földet azt mondván: „Üdvözlöm az õsi
szlovák földet.”
Erre Radnóthy Károly barátunkban felforrott a magyar vér: nincsen õsi szlovák,
hanem csak magyar föld Szlovákiában. Nem hagyta annyiban és írt a pápának egy
levelet, amelyben igazolta álláspontját. Alig egy hónap múlva az alábbi magyar nyelvû
levelet kapta a Vatikántól:
A Vatikánból, 1998. május 24-én
Mélyen tisztelt Uram!
Értesítem február 25-én kelt sorai vételérõl. Szabadjon egyúttal tudomására hoznom, hogy János Pál pápa a személye és apostoli tisztsége iránti bizalom ezen jeléért
és a történelmi igazságért való elkötelezettségéért hálás köszönetet mond.
Gondolatait figyelmesen tanulmányoztuk és tudomásul vettük.
Szent Péter Utódának az Egyetemes Egyházért végzett szolgálata és feladata gondjait szabadjon továbbra is imáiba ajánlanunk.
Szívélyes jókívánságokkal: Mons. P. López Quintan - Assessor
Vagyis kérem, érdemes tiltakozni az ellen, ha bennünket magyarokat sérelem ér.
Így szolgálhatjuk legjobban itt az emigrációban is a magyar ügyet. (N.Gy.)

Radnóthy Károly igazolványa
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Minden Honfitársamnak!
Fajtádhoz való hûség
Lelki nagyságod mutatja.
Az Isten sem bocsát meg annak,
Ki a fajtáját megtagadja.
Ezzel a gondolattal kezdi bevezetõjét Radnóthy Károly, majd így folytatja a „Teremtés” címû kötetét, melybõl késõbb néhány verset Önöknek is bemutatunk.
(A könyv a Jókai Mór Városi Könyvtárban kölcsönözhetõ.)
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Most, hogy útjára bocsátom elsõ könyvemet, el vagyok készülve mindenre, amit
várhatok. Úgy a hozzáértõ, mint a hozzá nem értõ emberek bírálatára; úgy a jó-, mint
a rosszindulat hangjaira.
Nem állítom, hogy szellemi szüleményeim tökéletesek (…), de egy dolgot nyugodtan merek állítani: nyelvezete tiszta, mindenki számára könnyen érthetõ, és nem szorulnak arra a meg nem bocsátható, s tökéletesen gondolkodó ember számára nevetséges magyarázatra, hogy: „Ja, ez modern. Ezt meg kell érteni.” Mintha nem volna
magyar kifejezés erre az idegeneket majmoló szóra. Pedig van. Ez az „újszerû”. „Modernizálás” – „újszerûsítés”.
Ezek a dolgok akkor jutottak eszembe, amikor egy öreg magyar Innsbruckban azt
kérdezte tõlem: „Igaz, hogy maga verseket ír?” Mondom: „Próbálgatok.” „Azt’ kinek
írja? Maga is az uraknak, hogy mi meg ne értsük? Mert, ugye, az az írás az nem ellenkezik, akár okosul írták, akár nem. Oszt ha nem érti a magamfajta ember, hát azt mondják,
hogy: „’Ja, ez modern.”
Õszintén szólva, elakadt a szavam a z öreg István bácsi elmélkedésén. Nem szóltam
egy szót sem, csak a nálam lévõ egyik versemet (címe: Kivándorlókhoz) a kezébe
nyomtam. Elolvasta, és könnyeit törölgetve csak ennyit mondott: „Ezt még én is megértem, hallja-e!” Elköszönt, s mire én hazaértem, ezerszer megfogadtam magamnak,
hogy én pedig ezeknek a Kardos Istvánoknak is érthetõvé teszem, amit papírra rakok,
még ha nem is lesz egészen „újszerû”.

Szülõvárosom
Hol a Vág a Nagy-Dunába szökken,
A torkolattal átellenben épp,
Kis városka áll a Duna-mentén,
Énnekem e hely oly meseszép.
Ebben a kis csendes városkában,
Itt születtem és egy éjszakán,
Itt ringatták elõször bölcsõmet,
Itt tanítgatott édesanyám.
Itt éltem le boldog gyermekségem,
Itt értek el víg s bús napjaim,
Itt játszottam kis pajtásaimmal
A Duna-ág füzes partjain.
S most, hogy lassan-lassan felnõtt lettem,
Nem tudom, hová dob majd a sorsom, de
Mindig visszasírlak, kis Komárom,
Drága, édes szülõvárosom.
Komárom, 1939. április 26.
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Csukás Bácsi
Valamikor, még a régi-régi békevilágban,
Amikor még vízimalmok állottak a Dunában,
Újszõny alatt is állt ilyen ütött-kopott, vén malom,
Oda járt be Csukás bácsi minden reggel csónakon.
Télen kint, a parton pihent a vén malom csendesen,
De tavasszal Csukás bácsi javította lelkesen.
Javította, bevontatta, s megindult a nagy lapát,
Csak egy baj volt: tavasz felé ritkán hoztak gabonát.
Szegény öreg Csukás bácsi nem szerette a tavaszt,
Mert ilyenkor majdnem mindig üresen járt a garat.
Pedig ha a malomkerék csak üresen zakatolt,
Akkor õ sem öntözhette, csak ritkán, a garatot.
Mit tehetett egyebet, mint elõvette a pipát,
A második feleségét, s füstje mellett szundikált.
Álmodta, hogy jön az õsz, és megjön a sok gabona,
S monostori szõlõkbõl az istenadta borocska.
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S egyszer, ahogy szegény öreg õszbe álmodta magát,
Kiejtette szájából a tûzzel teli tajpipát.
Aludt tovább, nem is tudta, hogy meggyulladt a malom,
Mire észrevette, már nem segíthetett a bajon.
Szomorúan csónakba ült, part felé lökte magát,
Majdnem kiért, eszébe jut: ott bent hagyta a pipát.
„Jaj, a pipám! Vissza hamar!” S õrült mód evezett.
Süllyedezett már a malom, de a pipáért bement.
Nagy boldogan indult vissza, zsebre gyûrte a pipát,
Hát a parton felesége sírt, jajgatott, kiabált:
„Jaj, Istenem, mi lesz velünk, egész malom odavan!”
Szólt az öreg: „Abbiz oda, de a pipát kihoztam!”

Fohász Rákóczihoz
Bujdosó magyarok csillaga, Rákóczi,
Könyörögj érettünk odafent az égben!
Újra hazátlan lett a te árva néped,
Szomorúbb a sorsa, mint valaha régen.
Nem szárad le a könny sápadt orcájáról,
Idegenkenyéren, hazájától távol.
Nem könyörül senki szegény, árva népen.
Bujdosó magyarok csillaga, Rákóczi,
Könyörögj érettünk odafent az égben!
Bujdosó magyarok csillaga, Rákóczi,
Bús fiaid a te nyomdokodban járnak.
A régi, nagy sebek újra fölszakadtak,
Mérhetetlen kínján idegen igának.
A bujdosás sötét, gyászos éjjelében
Te vagy csak szívünknek egyetlen reménye,
Esd vissza az égben szent hazánkat nékünk!
Bujdosó magyarok csillaga, Rákóczi,
Ragyogd be az utat, melyen hazaértünk!
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Troyes, 1947. július 24.

Kivándorlókhoz*
Sötét, zord, téli éjben hová indulsz, magyar?
Nem hallod, hogy üvölt, zúg a szörnyû zivatar?
Nem hallod, mennyi jajt hoz kelet felõl a szél?
Állj meg magyar! Megállj, míg pirkadni kezd az éj!
Hisz’ vaksötétben úgysem találsz helyes utat,
Nem halad, csak botorkál, ki bottal tapogat.
S a sok tövisbokor, mely utad szegélyezi,
Koldusságig lerongyol, lelked megvérezi.
S ne hidd, hogy célhoz érsz ott, hová ez út vezet,
Üldözni fog örökké egy bús emlékezet.
Örökké zúg füledbe egy hang: „Hol vagy, fiam?
Elpusztulok utánad, sírba sírom magam.”
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Vagy másik hang riaszt föl, elûzi álmodat:
„Apám, mért nem jössz vissza? Mások rongya a fiad.”
Megsavanyodik szádban falatka kenyered:
„Kedvesem, hol vagy? Érted a szívem megreped!”
S ha nincs, ki visszavárna, nyugtod úgy sem lehet,
Akkor is tépi szívedet ezernyi üzenet.
Üzen a Hortobágyon csavargó délibáb,
És lent a Tisza partján virító szarkaláb.
Csendes nyári estéken a békaszerenád,
A végtelen rónákon kolompoló gulyák.
Üzenget a Dunántúl, a zúgó, vén Bakony,
Tihanyi bérctetõkkel a kéklõ Balaton.
Üzennek a Dunáról a partverõ habok,
Víg cimborák körében a vidám bordalok.
Minden, minden üzenget, az erdõk-legelõk,
Szomorúfûz takarta virágos temetõk.
S mindig füledbe hallik, mint milliom harsona,
Egy rövid, kurta szócska: haza, haza, haza.
S a honvágy testi-lelki ronccsá apasztana;
Amíg csak élsz a földön, örökké hajtana.

Ûzne, amíg lezárnád lázas, megtört szemed,
Akkor sem adna nyugtot idegen sírhelyed.
Zaklatott lelked járna éjszakánként haza
Felhõként, és hazádra dús könnyet ontana.
Vakon választott utad biztos ide vezet,
Ha nem tart vissza semmi, eredj! Isten veled!
De hogyha él benned a remény szikrája még,
Állj meg, magyar! Megállj, míg pirkadni kezd az ég!
Absam, 1947. április 26.

*Akkor még nem sejtettem, hogy magam is kikerülök, s próbáltam megállítani a kivándorlást.
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Radnóthy Károly nem csak zenemûveket, verseket, hanem novellákat is írt. „Igaz
mesék az életbõl” címet viseli az kis kiadvány, melybõl szintén válogattunk kedvcsinálónak.

Varjúszüret
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Az öreg Rukkensukk Mihály nagyot nyújtózott mikor kilépett a jó friss hajnali
levegõre. Rátömött a pipára, és mosolyogva nézett a sziget felé, amelynek a Gyürky
grófék megbízásából, õ volt a csõsze. Leakasztotta a ladik kötelét a cölöprõl, még
egyszer megvizsgálta, hogy az este bevert iszkápák jól tartanak-e, kátrányt is tett rájuk,
és örült, hogy a ladik belül teljesen száraz. Befûzte az evezõket, ellökte a parttól a
ladikot, és megindult a sziget felé.
Az ibolya már elvirágzott, itt, ott, nyílott csak néhány kései szál, de a gyöngyvirág
úgy neki indult, a nagy szilfák alatt, hogy az egész sziget, egy nagy illatárban úszott.
Hogy át ért, behúzta a ladikot a megszokott helyére a reketyésbe, aztán megindult
a pipagyújtogató felé. Ez volt az a kis tó, a sziget közepén, ahol a kaszások lepihentek
egy pipagyújtásra, szénakaszáláskor. Mihály bácsi mosolyogva dünnyögött a pipaszár
mellett, s szinte gyerekes kedvességgel vigyázott minden lépésre, nehogy egy szál
gyöngyvirágra taposson.
Nem virágot szedni jött most. A vállán keresztbe lógtak a saját gyártmányú mászóvasai, és az irány ami a varjas felé vitte, egész mást mutatott.
Mihály bácsi már rég várta ezt az idõt, amikor a kis varjak kirepülés elõtt vannak.
Ezer, meg ezer varjúfészek volt a fákon, s ha mind ez kirepül, Isten irgalmazzon a
tavaszi vetéseknek.
Nem mintha az övé lett volna az a sok vetés, de Mihály bácsi kétféle hasznot is
húzott, a kisvarjakból. Elõször is, a fiatal varjak húsa jobb, mint a csirkehús, erre nem
csak Mihály bácsi, de az egész szõlõhegy esküdött. Mivel ilyenkor néha még egy fél
ladikra valót is sikerült szedni, hát nagy részét eladta, mert mindig akadt aki megvette.
Persze lábak nélkül, mert a lábak, a második haszon dologhoz tartoztak.
Ugyebár annak idején még nem volt hûtõszekrény minden háznál, csak itt, ott az
úri házaknál voltak jegesládák, ahová a Tarján testvérek szállították minden másnap a
jeget. Rukkensukk néni csak annyit tartott meg a kisvarjakból, amennyit a kerekes kút
hideg vize fölé leeresztve pár napig meg tudott tartani.
Szóval, ez volt az egyik haszon, a másik ennél sokkal érdekesebb volt. Akár a Zichy
kastélyba vitte a lábakat, akár a Gyürkyék intézõjéhez Újszállás pusztára, tíz fillért
kapott a lábak párjáért, és ez bizony nagy pénzt jelentett abban az idõben.
Szóval, ez volt most a cél. Ezért tartott Rukkensukk bácsi most, a varjas felé. Megkereste az eldugott hétméteres ágas karót, amit minden tavasszal erre használt. Kinézte a
nagy fák közül, melyiken van a legtöbb fészek, felkötötte a mászóvasakat, oldalára
erõsítette az öreg istrángkötelet, és megindult fölfelé, magaután húzva a hosszú
ágaskarót. Mikor megfelelõ távolságra ért a fészektõl, az istránggal odakötötte magát a
fához, és elkezdte letaszigálni az ág-bog fészkeket a kisvarjakkal együtt. Abban a pillanatban megindult a fákon tanyázó varjak serege is.

Megszámlálhatatlan tömeg rebbent föl, elsötétítve az eget, és olyan károgásba
kezdett, hogy az öreg majd megsüketült tõle.
A nap már jóval túl haladt a delelõn mire az öreg abbahagyta a sok fára-mászást, és
csak úgy magában dünnyögte. Elég volt. Az ember túl a hatvanon, már belefárad az
ilyen fára-mászásokba. Leereszkedett az utolsó fáról, és lassan elkezdte összeszedni a
kisvarjakat. Minden fa alatt kétszer is végigjárt, nehogy elmaradjon valahol egy-egy
madár, mert az úgyis itt pusztulna el.
Oda hordta a kis zsákokat a csónakba és vígan indult kifelé. A parton már várta
élete párja és messzirõl kiabált. Milyen volt a varjúszüret, apja? Mihály bácsi kivette a
pipát a szájából, nagyot sercintett a víz felé, s csak aztán kiabált vissza. Jó vót annya jó
vót, mégvéhetéd a ruzsáskendõt.

271

Öregherkály
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A vöröskeresztes dülõn megérett az árpa. István bácsi körüljárta mind a negyven
holdat. A négy sarkán letört egy-egy kalászt, a tenyerében szétmorzsolta, pár szemet
megharapott, majd csak úgy magába dünnyögte. Hétfõn vágunk.
Fölült öreg kerékpárjára, s nekivágott a napsütötte határnak. Szilaj jókedvében
volt az öreg nap odafönt az égen, s olyan bõséggel ontotta a földre túlfûtött sugarait,
hogy messze látható volt a gabonatáblák felett remegõ meleg.
A dolmányt már rég a csomagtartóra kényszerítette, de egyébként az öreget nem
nagyon zavarta a forró nyár. Huszonnégy éve, hogy elsõ kaszás volt a Gyürky grófné
nagybandájában, megszokta már ezt a bõr cserzõ meleget.
Harminckét kasza lódult utána, mikor az öreg indította a vágást. Hazafelé haladva
végig gondolta az összes kaszásokat, akik mind Koppánmonostoriak voltak, s a cselédség is, mint kötözõk, marokszedõk, és a kötélterítõk is nagyjából onnan kerültek ki.
Vagy másfélórai izzadás után beért a monostori szõlõk közé. Megállt a fanyaku
Bedecs háza elõtt, kerékpárját az akácfának támasztotta és beballagott az udvarba.
Csak úgy csendesen odabökte az udvaron foglalatoskodó öregnek: - Adj Isten, Bedecs
sógor! Hétfõn vágunk.
Az asszony már hozta is a jó bögre savanyú tejet. István bácsi lekortyolta, aztán
indult a fölsõhegy irányába. Megállt egy-egy ház elõtt, s mindenütt csak annyit mondott szûkszavúan: - Hétfõn vágunk!
Mire hazaért, az egész szõlõhegy mozgolódott. Kálnoki, Bartal, Paré, a Tomoziak,
Csölle Imre fiastól, lányostól, s kinek még nem volt ki a bandája, az futott le a városba
marokszedõ, vagy kötélterítõ után. Így kerültem én is az aratók közé, tizenkét éves
koromban.
Nagy lendülettel gurigattam az üveggolyóimat a Gyár utca porában, egyszer csak
megszólított egy bácsi. – Gyerek! Akarsz keresni egy mázsa búzát, meg huszonöt kiló
rozsot? Elõször nem nagyon értettem mit akar ezzel mondani, de megmagyarázta,
hogy kötélterítõre van szüksége aratásnak.
Gyerekeszem jól kiélezett fantáziája úgy elkezdett dolgozni, hogy még a fülem is
zúgott belé. Magam elé képzeltem a határ apró és nagy vadjait, fõleg azokat, amelyeket
eddig nem volt szerencsém látni. Persze magamtól nem mondhattam azt, hogy persze,
megyek, csak annyit, tessék bejönni hozzánk, itt a harmadik házban lakunk. Édesapám nem régen jött haza a szolgálatból, õ majd megmondja, hogy mehetek, vagy
sem.
Ahogy beléptünk, az öreg meglepõdve nézett édesapámra. - Tiszthelyettes úr! Ez a
gyerek a magáé? – Igen, a középsõ. – mondta édesapám. -Isten hozta Ugrancsik bácsi.
Mi járatban van?
Édesanyám hellyel, majd egy jó hideg fröccsel kínálta, s mikor az öreg letette az
üres poharat, belekezdett a mondókájába. – Hát, teccik tudni, az úgy van, hogy mivel
a lányom az idén már marokszedõ lesz… Édesapám mosolyogva nézett rám, majd
megjegyezte: - Nehéz munka az ebben a melegben, nem bírod te még azt!
Azt hiszem, hogy nagyon meg voltam sértõdve, s a saját véleményem szerint,

jogosan. Hogy lehet ilyent mondani, hogy én nem bírok valamit, amit mások bírnak?
Olyan nincs. Megindítottam a beszélõ gépemet, amely már gyermekkoromban is nagyon jól mûködött, és megállás nélkül elhadartam mindent, amirõl úgy gondoltam,
hogy kellõen alátámasztja menési vágyamat.
A vége az lett, hogy elszegõdtem kötélterítõnek. Ugrancsik bácsi még megmagyarázta, hogy vasárnap estére Öregherkály pusztán kell lenni, mert ott alszunk a birkaistállóban. Reggelire csak kenyér van, hát jó lesz ha viszek valami mellé valót. Az ajtóból
még vissza szólt: - Persze egy takaró is kell!
Mire az öreg becsukta az ajtót, én már vagy tíz kérdést akartam föltenni édesapámnak. Ki is böktem az elsõt azonnal. – Mi az a vöröskeresztes dülõ? Édesapám elnevette
magát. - Hát nem a Svájci vöröskeresztrõl lett elnevezve, hanem egy vörösre mázolt
fakeresztrõl, amely ott áll azon a dülõúton, amelyik Nagyherkály pusztára vezet. Tudniillik, van egy Kisherkály puszta is. A régebbi népek emezt csak úgy hívják , hogy
Öregherkály. Ha a vöröskeresztes dülõn járnak, megállnak egy rövid imára a kereszt
elõtt, és azzal fejezik be: - Adj Uram örök nyugodalmat Klapka Györgynek.
- Mi köze volt Klapka Györgynek ahhoz a kereszthez? – kérdeztem. – Vasárnap
majd kiviszlek kerékpárral, s akkor megtudod. – felelte édesapám.
Nem akartam tovább kérdezõsködni, belenyugodtam abba, hogy vasárnap majd
megtudom, csak a kíváncsiság ne kínozna olyan rettenetesen.
Hogy milyen nehezen telt az idõ, azt leírni sem lehet. Csütörtök, péntek, szombat…, na végre vasárnap! Azt hiszem, hogy olyan korán még az életemben sohasem
keltem, s biztos voltam benne, hogy én leszek az elsõ, de tévedtem. Mikor kimentem a
konyhába, édesanyám már nagy munkába volt. A tûzhely tetején már ki volt sütve a
szalonna, ami bekerült egy befõttes üvegbe, s egész héten elég lesz a reggeli kenyérhez. A sütõbõl mákos-pogácsa illata szállt s én tisztában voltam azzal, hogy ez csak
nekem szólhat, mert édesanyám tudta azt, hogy majd meghalok mindenért, ami mákos. Ez annyira ment nálam, hogy minden születésnapomra mákos rétest kértem. A
misén már olyan ideges voltam, hogy azt sem tudtam hol a fejem. Amikor rám került a
sor, hogy az orgonát levegõvel tápláljam, úgy elgondolkodtam, hogy majdnem leestem a fújtató pedáljáról. Mikor az igazgató úr nagy erõvel rátenyerelt a billentyûkre, és
még a basszus pedálokat is gyúrta, úgy kiszaladt a levegõ a bõrzsákokból, hogy olyan
hangot adott szegény orgona, mint egy vén gramofon, amelyiknek a rugója hamarabb
lejárt, mint a lemez. Persze azért kaptam egy olyan barackot a fejemre, hogy a könnyeim kicsordultak tõle. Pap Laci ugrott a pedálra, hogy a „Boldogasszony anyánk”-at be
tudjuk fejezni.
Mindezt úgyszólván percek alatt elfeledtem, mert az eszem csak az induláson járt.
Hazaérve rögtön elõkerestem a kirándulásokon használt kis hátizsákomat, de édesanyám rögtön lehûtötte serénykedésemet. Ülj csak az asztalhoz, mert ebédelünk. Ebéd
után neki is álltunk a csomagolásnak. Kis zsákomba belekerült az a pár dolog, amire
szükségem lesz. Fogkefe, fogkrém, kis pohár, szappan, törölközõ, a zsíros üveg és vagy
20 mákos pogácsa. Egy kispárna és végül a zsák tetejére a dupla széles takaró. Ez arra
volt jó, hogy egyik felére ráfeküdtem, a másik felével betakaróztam, s így a szalma nem
bökött. S ha jól belecsavarodtam úgy néztem ki, mint II. Ramszesz múmiája.
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Szóval minden elkészült, s nagy igyekezettel elköszöntem édesanyámtól, s legalább tízszer megígértem, hogy nagyon vigyázok magamra. Úgy ültem föl a kerékpár
csomagtartójára, mint aki élete legtitokzatosabb útjára indul.
Ahogy a városból kiértünk, nézegettem jobbra-balra a nagy gabonatáblákat, és
elõre beleképzeltem magam egy szerepbe, amikor ezt a nagy területet kopaszra fogjuk
vágni. Ahogy így fantáziálgattam, úgy négy óra körül megszólalt édesapám: - Ez a
vöröskeresztes dülõ. A nagy búzatáblák már kezdtek szõkülni, de vagy fél kilométerre
tovább, még haragos zöld színben ringott egy nagy tábla zab.
Egyszer csak elõttünk állt az említett kereszt. Korhadozó fája itt-ott ki volt javítva, de
néhol már csak a vörös festék tartotta össze. A rajta függõ pléh Krisztust már csak
jóindulattal lehetett megismerni. Leszálltunk a kerékpárról és némán bámultam a keresztet. Egyre azon törtem a fejem, mi lehet ennek a keresztnek a titka? Ahogy így
morfondíroztam, egyszer csak azt mondja édesapám: - Tudod fiam, ezt a keresztet a
pusztai népek állították, ma már senki sem emlékszik arra, hogy mikor, csak azt tudják,
hogy miért. Majd ha beérünk a pusztára, ott többet fogsz megtudni ezzel kapcsolatban.
Keresztet vetettünk, és indultunk tovább.
Pár perc múlva elértünk egy tengernagy tábla árpához, ami teljes nagyságban, s
aranysárgán hullámzott az enyhe szélben. - Na, biztos ez az, ami holnap vágásra kerül.
– mondta édesapám. Még vagy két kilométert gurultunk és bent voltunk a pusztán. Jó
néhányam már ott ültek a fûben, hátukat a birkaistállónak támasztva. Köszöntöttük
egymást, majd egy idõs bácsi megmutatta, hogy hol csinálhatok magamnak fekvõhelyet. Gyorsan letettem a hátizsákomat, és engem már csak az érdekelt, hogy mi is az,
amit én most fogok megtudni.
Ahogy kiléptem az istállóból, édesapám ott állt egy fehér márványtábla elõtt, ami a
nagykapu mellett, a falba volt erõsítve. Nagy igyekezettel álltam mellé, és halkan olvasni kezdtem a kõre vésett sorokat.
Mikor
A magyar szabadságharc
Napja leáldozott,
E falak közt határozták el
A reménytelen küzdelem
Helyett,
Komárom hõsiesen védett vára
Tisztes feltételek közt
A túlnyomó erõnek való átadását
1848. szeptember 27-én.
Én csak néztem a nagy istállót, várerõdszerû faltámaszaival, és csak annyit kérdeztem: - Édesapám! Miért éppen egy birkaistállóban kellett ezt megtárgyalni? – Hát,
õszintén szólva, ezzel nem vagyok tisztában. – Mondta édesapám. – De üljünk oda,
arra a fatörzsre, elmondom neked mindazt, amit errõl tudok, és amit az iskolában errõl
nem tanítanak.

- Tudod, az a szabadságharc, ami 1848-49-ben zajlott, abban a mi szülõvárosunk
tartotta magát, a legtovább. Görgey 49 augusztusában Világosnál letette a fegyvert.
Komáromban Klapka György várkapitány honvédei, s a lakosság még úgy tartotta
magát, hogy Haynau azt mondta: - Komáromot oroszlánok védik! Augusztus közepén
tárgyalókat küldtek Klapkához, hogy adja át a várat. Õ hallani sem akart róla. Pár nap
múlva Görgey küldött levelet, tanácsolva a vár átadását. A válasz mindig, nem volt.
Haynau orvul meg akarta gyilkoltatni a várkapitányt, de nem sikerült. Ekkor Klapka
összehívta vezetõ tisztjeit haditanácsra. Az egyhangú határozat az volt: - Mi nem vagyunk hazaárulók, tehát nincs átadás!
Klapka még bízott a csodában, s akkor jött a tragikus csalódás. Munkács és Pétervárad
árulás következtében elesett. Klapka utolsó reménye volt e két várerõd, s mikor meghallotta mi történt, lelkileg nagyon összetört. Thalyék egy kis csoportja azt tanácsolta,
hogy a Csallóközt kiálltsák ki önálló köztársasággá, úgy még talán van remény a harc
folytatására. Klapka ezt nevetségesnek tartotta, s így nem egyezett bele.
Úgyszólván naponta jöttek az üzenetek, hogy Bresiciai sátán Haynau maga érkezett a vár alá, és tárgyalni akar.
A haditanács újra összeült, s már néhányan igazodtak, mert az idõjárás is egyre
hidegebbre fordult, s a ruházatuk nagyon hiányos volt. Ez miatt egyre több lett a beteg.
Úgy látták, nincs kiút, át kell adni a várat. Ennek a megbeszélésnek alapján azután
Klapka kiüzent, hogy tárgyal. Ezeket a tárgyalásokat folytatták le itt, ebben a birkaistállóban. Hogy mik voltak a fõbb pontok abban a szerzõdésben, azt nem tudom. Annyi
biztos, hogy Klapka több ezer polgári személy életét mentette meg azzal, hogy akik a
várban tartózkodtak, azokat kinevezte a honvédség tisztjeivé, és altisztjeivé, hogy a
szabad elvonulás - amely elsõ pontja volt a szerzõdésnek -, õrájuk is vonatkozzon.
Addig persze nem írt alá semmit, amíg Haynau el nem fogadta minden követelését. A
szerzõdésben az is benne volt, hogy a honvédség mennyi fizetést kapjon, és kinek kell
érvényes útlevelet kapnia. Persze a fizetések sem lettek kiutalva, az útlevelek sem, és
pár hét múlva úgy vadásztak Klapka honvédeire, mint a nyulakra.
Október elején kezdõdött a honvédség lefegyverzése. Komáromban legendák szóltak arról, hogy a sereg zokogása messze kihallatszott a várból. Utolsó fegyver tényük
az volt, hogy a puskákat gúlákba rakták, majd hangosan imádkoztak, s aztán egy
tömegként rohantak a zászlóhoz. Tébolyultan csókolták, aztán apró darabokra tépték,
hogy mindenkinek jusson belõle egy kis emlék.
Klapka még egyszer szólt a szeretett honvédeihez. Kérte õket, hogy nyugodjanak
meg, mert a honvédbecsület tisztán ragyog mindnyájuk lelkében, amit tetteikkel bizonyítottak hazánk érdekében.
Szóval, ez Komárom történetének legtragikusabb eseménye, amiért Komáromot
gyakran úgy hívják, hogy a leghõsebb város. Ezért van az a korhadt fakereszt ott a
dülõúton.
Mikor édesapám abbahagyta, olyan furcsán éreztem magam, hogy nem tudtam
szóhoz jutni. Azon töprengtem, miért kellett nekünk saját hazánkban olyan ellen védekeznünk, akiknek ott semmi keresnivalójuk nem volt? Meg is kérdeztem édesapámtól: õ csak felelt. – Ja, fiam, ez a politika! Ez a gyerekkori emlék véste belém azt, hogy
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gyûlölöm mind azt amit köznyelven úgy hívnak, hogy politika. Aki folyton politikáról
beszél, az nem lehet barátom, fõleg attól kezdve, hogy siheder koromban rájöttem,
minden politikus hazudik.
Mindez most újra föléledt bennem, hogy otthonról megkaptam a kõtábla fényképét. Az öreg birkaistálló már összedõlt, s helyén egy terméskõ alapra erõsítve hirdeti a
márványtábla Komárom hõs védõinek dicsõségét.
A vöröskeresztes dülõn, a pléh Krisztust már megette a rozsda …
Csak úgy eszembe jut, hogy akkor István bácsi zavart meg tévelygõ gondolataimban. – Gyerek! Feküggy, mond Jézus, asz aluggy, mert holnap vágunk, hát korán
kelünk!
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Radnóthy Károly

Deák Györgyné
Mit fõzzek vacsorára?
Legyen bár hosszú sor szakácskönyv másoktól féltett konyhai polcunkon, mégis
nemegyszer tesszük fel önmagunknak és családunknak az unalomig ismert kérdést:
Mit fõzzek vacsorára? A válasz nem könnyû. Hiszen mást kíván az örökösen éhes
kamasz, vagy a vonalait féltõ serdülõ lány, és megint más a már-már pocakosodó férj,
önmagunkról nem is beszélve.
Egy azonban bizonyos: a kezdõ háziasszonytól a gyakorlott nagymamáig, mindannyian szeretnénk olyan ételt adni az asztalra, amelyet valamennyi családtagunk
szívesen fogyaszt el. Rohanó életünkben ugyanakkor nemcsak az ételek ízére kell
figyelnünk, talán méginkább féltenünk, óvnunk kell a közös vacsorák hangulatát. Ha
sikerül örömtelivé tenni az együttes étkezést, a vacsora észrevétlenül családi partivá
válik, ahol mindenki szívesen meséli el a nap ügyes-bajos dolgait.
Csak rajtunk múlik, hogy ne kényszerbõl és percek alatt fogyjon el a tálra tett étel,
hanem a jó ízektõl eltelve, kellemes hangulatban álljunk fel az esti asztaltól.
Tudjuk: ehhez sok szeretetre és alkalmazkodásra, megértésre és hozzáértésre van
szükség.
Ne feledkezzünk meg a formáról sem, hiszen az ízlésesen feltálalt vacsorához
szívesebben ül le a család.
Segítséget szeretnék nyújtani a háziasszonynak, hogy fõztjével a család minden
tagjának kedvezzen.
Gombás zsemle
4 db zsemle tetejét levágjuk és a belét kiszedjük. 20 dkg gombából gombapörköltet
készítünk, majd tejfölös habarással besûrítjük, hogy krémszerû tölteléket kapjunk. A
zsemlefészkeket megtöltjük a gombával és minden zsemle tetejére 1-1 db tojást ütünk,
majd megszórjuk reszelt sajttal. Kivajazott tûzálló üvegedénybe helyezzük és sütõben
a tetején lévõ tojás megdermedéséig sütjük.
Rakott burgonyapüré
A megtisztított burgonyát sós vízben puhára fõzzük, majd áttörjük. Tejjel,vajjal és
sóval az átlagosnál sûrûbb burgonyapürét készítünk. Virslit vagy sonkát finomra összevágunk, elkeverjük 1 db egész, nyers tojással és tejföllel.
Kivajazott tûzálló üvegedény aljára egy sor burgonyapürét teszünk, erre a húst és
újra burgonyát. A legutolsó réteg burgonyapüré legyen. Vajat morzsolunk rá, meghintjük reszelt sajttal. Néhány percig forró sütõben sütjük.
Virslifelfújt
3 dkg vajban 5 dkg lisztet megpirítunk, majd 2 dl tejjel felengedjük, állandó keverés mellett besûrítjük. Ízesítjük sóval, csipetnyi törött borssal és elkeverjük 2 db tojássárgájával. Közben 2 pár virslit megfõzünk, majd héját lefejtjük és karikákra vágjuk,
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összedolgozzuk a mártással, hozzáadjuk a tojások felvert habját. Vékonyan kivajazott
edénybe öntjük. Meghintjük reszelt sajttal, vajdarabkákat morzsolunk a tetejére és kb
15 percig forró sütõben sütjük.
Gyors sonkáslepény
Középsûrûségû besamelt készítünk (tej,vaj,liszt). Ha kihûlt, elkeverjük 2 db tojássárgájával, kevés rozmaringgal, sóval és a tojások kemény habjával. Egy tepsit megkenünk vajjal, kilisztezzük és beleöntjük a besamelt, kisütjük. Közben személyenként 10
dkg sonkát finomra vágunk. Elkeverjük tejföllel, kevés, finomra vágott petrezselyemmel. Mikor a lepény kisült, megkenjük ezzel a töltelékkel, megszórjuk reszelt sajttal.
Néhány percre visszatesszük a sütõbe, hogy a tetején lévõ reszelt sajt kicsit ráolvadjon.
Ezután kockákra vágjuk, olvasztott vajjal vékonyan leöntjük és tálaljuk. Teához vendégváró vacsorának is megfelelõ.
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Lecsós palacsinta
Egy fej apróra vágott vöröshagymát egy evõkanál olajban megpárolunk, pirospaprikával megszórjuk. Beleöntünk 1 üveg natúr lecsót, megsózzuk és megpároljuk.
Hozzákeverünk két deci tejfölt meg a 6 tojást és ha kell, egy kevés cukorral ízesítjük.
Forráspontig melegítjük, majd palacsintákat töltünk meg vele, egyenként összegöngyöljük. Tûzálló tálba egymás mellé fektetjük és a mártással leöntjük. A mártáshoz egy
vöröshagymát apróra vágunk, az olajban megpároljuk és sóval, pirospaprikával meg
2 dl tejföllel elkeverve, három-négy percig fõzzük. Végül a palacsintákat a sütõbe
toljuk és megsütjük, de nem pirítjuk meg.
Pöttyös vacsora
75 dkg burgonyát héjában megfõzünk, megtisztítjuk, áttörjük és a sóval meg 2 dl
tejföllel habosra keverjük. A leszûrt borsót (1/2 literes zöldborsókonzerv) hozzáadjuk,
majd egy kivajazott tûzálló tálba terítjük. Vizes merõkanállal nyolc mélyedést nyomunk bele és ezekbe ütjük a tojásokat, mintha tükörtojást készítenénk. Reszelt sajttal
megszórjuk és a forró sütõbe tolva addig sütjük, amíg a tojásfehérje meg nem kocsonyásodik. Ha azt akarjuk, hogy a sárgája is szilárd legyen, akkor elõször sajt nélkül
süssük egy kicsit és csak utána szórjuk rá a sajtot, mert különben a sajt megbarnul és
megkeseredik. A tojások tetejére egy-egy csepp Piros arany krémet nyomunk és azonnal tálaljuk. (Nagyon gusztusos!)
Vegetáriánus burger
20 dkg fejtett babot sós vízben megfõzzük, leszûrjük.
10 dkg sárgarépát, 15 dkg cukkinit és 2 gerezd fokhagymát lereszelünk. Egy kis fej
hagymát apróra vágunk, majd 30 dkg zsemlemorzsával, szójaszósszal, ketchuppal, 1
tojással, sóval, borssal az egészet összedolgozzuk. Ezután lisztes kézzel hamburgert
formálunk belõle és forró olajban kisütjük.
Végül a puffancsokat kettévágjuk, közepükbe majonézzel bekent salátaleveleket
vagy uborkaszeleteket helyezünk. Bármilyen hamburgerrel vetekszik az íze.

Töltött burgonya savanyú káposztával
8 db közepes burgonyát alaposan megsikálunk, majd héjában megfõzünk. Ha
langyos, félbevágjuk és a belsejét óvatosan kivájjuk. A kikapart krumplidarabkákat
összekeverjük 40 dkg felaprított savanyú káposztával és egy doboz apróra vágott
füstölt sprotnival. Másfajta hallal is helyettesíthetjük, lényeg, hogy füstölt íze legyen.
Sóval, borssal, finomra vágott kaporral ízesítjük, majd a kivájt burgonyákba halmozzuk. Tetejüket megszórjuk reszelt sajttal és közepesen meleg sütõben 20 percig sütjük,
amíg a sajt a tetejére nem pirul. Uborkasalátát készítünk hozzá, de magában is nagyon
finom csemege.
Tonhal pikáns mártásban
50 dkg felengedett tonhalat szeletekre szedünk, citromlével meglocsoljuk, enyhén
megsózzuk. Tûzálló edényt kikenünk vajjal, beletesszük az elõkészített halakat. Egy
csomag zöldhagymát apróra vágunk és rászórjuk a halakra. Megöntözzük citromlével,
s ráöntünk 2 dl száraz fehér bort. Betakarjuk az edényt fóliával, 15 percig sütjük
gyenge tûzön. Közben egy tojássárgáját összekeverünk egy evõkanál mustárral, sóval
és a mártást ráöntjük a halra, megszórjuk reszelt sajttal, s még 1-2 percig a sütõben
hagyjuk. Párolt rizzsel, vagy vajas burgonyával tálaljuk.
Rántott krinolin
A krinolin héját levesszük és kb. 1 cm-es karikákra vágjuk. Sûrû palacsintatésztát
készítünk, melybe kis borsot is teszünk. Beletesszük a karikákra vágott krinolint és
egyenként forró, bõ olajban kisütjük. Olyanok lesznek, mint a fánkok. Bármilyen
fõzelék feltéteként is tálalhatjuk.
Szardíniakrém
Egy doboz szardíniát vegyük ki az olajból és villával törjük össze. Keverjük össze
10 dkg majonézzel, 1 dl tejföllel és ízesítsük ecetes tormával, sóval, ketchuppal és
borssal. Pirított kenyérszeleteket készítsünk hozzá.
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Ügyfélfogadási rend
hivatalok, orvosok, gyógyszertárak, állatorvosok Komáromban
Önkormányzat : Szabadság tér 1. - Telefon : 540 - 011
Építészeti osztály, Anyakönyvvezetõ, Fogyasztóvédelmi osztály és a Népjóléti
Szociális Osztály:
Hétfõ
:
8.00 - 16.00
Kedd
:
nincs
Szerda
:
13.00 - 15.30
Csütörtök
:
nincs
Péntek
:
8.00 - 12.00
Osztályokon
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:

szerda kivételével, naponta :

8.00 - 16.00

Lakosságszolgálat:

Hétfõtõl csütörtökig
Pénteken
(útlevél ügyintézés)

:
:

8.00 - 16.30
8.00 - 12.30

Adóhivatal

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00 - 16.30
7.30-16.00
7.30- 16.00
7.30-16.00
8.00 - 12.30

:

:
:
:
:
:

Okmányirodák:
Személyigazolvány és lakcímnyilvántartó iroda:
Hétfõ
:
8.00 - 16.30
Kedd
:
12.30 – 16.00
Szerda
:
8.00 - 16.00
Csütörtök
:
12.30 – 16.00
Péntek
:
8.00 - 12.00
Gépjármûves okmányiroda:
Hétfõ
:
8.00 - 15.30
Kedd
:
nincs
Szerda
:
8.00 - 15.30
Csütörtök
:
nincs
Péntek
:
8.00 - 11.30
Vállalkozási okmányiroda:
Hétfõ
:
8.00 - 16.30
Kedd
:
nincs
Szerda
:
8.00 - 16.00
Csütörtök
:
nincs
Péntek
:
8.00 - 12.00

Földhivatal
: Szabadság tér 1. - Telefon :
Hétfõ
:
8.00 - 15.00
Kedd
:
nincs
Szerda
:
8.00 - 15.00
Csütörtök
:
nincs
Péntek
:
8.00 - 12.00
Városi Rendõrkapitányság
Hétfõ
:
Kedd
:
Szerda
:
Csütörtök
:
Péntek
:

: Igmándi út 24.
7.30 - 16.00
nincs
7.30 - 16.00
12.30 - 16.00
7.30 - 12.00

-

Telefon : 343 - 007

Közjegyzõ Hivatal
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

: Szabadság tér 1.
:
nincs
:
8.00 - 15.00
:
nincs
:
8.00 - 15.00
:
nincs

Városi Bíróság
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

:
:
:
:
:
:

Városi ügyészség
Szerda :

: Beöthy Zsolt u. 26.
- Telefon : 342 - 089
8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00

-

Telefon : 340 - 011

Beöthy Zsolt u. 26.
- Telefon : 342 - 153
8.00 - 10.00
8.00-10.00
Panasznap : 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
8.00-10.00
8.00 - 10.00

Falugazda
: Közösségi Ház, Jedlik Ányos u. 8. - Telefon : 347 - 111
Csütörtökönként
:
8.00 - 12.00
13.00 – 16.00
Pénteken
:
8.00 - 13.00
ÉDÁSZ Rt.
: Klapka György út 41.
Személyes ügyfélszolgálat Komáromban nincs.
ÉGÁZ Rt.
: Igmándi út 45.
Hétfõ
Keddtõl –péntekig
Pénztár pénteken

:
:
:

Telefon : 40/ 220 - 220

- Telefon : 344 - 604, 344 - 605
7.00-14.30
7.00-14.30
7.00-14.30
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Vizák, Komárom - Ács Vízmû Kft.: Sport u. 35. - Telefon : 343 - 860, 340 - 188
Hétfõ
:
7.00 - 16.30
Szerda
:
7.00 - 14.30
Saxum Közszolgáltató és Kereskedelmi Kft.. :
Marek József u. 3. - Telefon : 340 - 664
Hétfõ - péntek
:
7.00-15.00
Posta

: Koppánmonostor, Radnóti Miklós u. 6.- Telefon : 340 - 751
Hétfõtõl péntekig :
8.00 - 16.00
Pénztári órák
:
8.00 - 15.00
Komárom, Szent István tér 2.
- Telefon : 344 - 536
Hétfõtõl péntekig :
8.00 - 19.00
Fõpénztár
:
8.00 - 18.00
Szombaton
:
8.00 - 12.00

Orvosi rendelõ
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: Tamási Áron u. 3.

Dr. Takács Ágnes családorvos
Helyettesít: Dr. Paksi Magdolna
Hétfõ
:
Kedd
:
Szerda
:
Csütörtök
:
Péntek
:

11.30
11.30
11.30
11.30
11.30

-

-

Telefon : 346 - 409

mobil : 30/332-1956
mobil:
30/4747-184
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

Dr. Schler Szilvia gyermekgyógyász
: mobil : 20 / 9454 - 704
Csecsemõtanácsadás
: minden hónap elsõ csütörtökén : 12.00 - 13.00
Dr. Zsilka Ilona gyermekgyógyász
: mobil : 30 / 9944 - 730
Csecsemõtanácsadás
: minden hónap elsõ hétfõjén : 11.00 - 12.00
Dr. Boldov Tibor gyermekgyógyász
: mobil : 70 / 2140 - 455
Csecsemõtanácsadás
: minden hónap elsõ péntekén : 9.00 - 10.00
Piskovszki Jánosné védõnõ
Kismama tanácsadás és csecsemõgondozás

: telefon : 343 - 662
:
kedd:
9.00 – 11.45

Felnõtt ügyelet :
Komárom, Tóth Lõrinc u. - Telefon : 344 - 770
Hétfõtõl péntekig
:
17.00 - 7.00
Szombat - Vasárnap
:
egész nap
Gyermek ügyelet : Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 4.
- Telefon : 342 - 840

Komáromi Rendelõintézet szakorvosi rendelései :
Cím : Komárom, Beöthy Zsolt u. 4. Telefon : 344 - 080
Sebészet
Hétfõtõl - péntekig
: 8.00 - 14.00
Csütörtök
: 8.00 – 12.00
Keddenként 12.00 órától érszûkület vizsgálat, lábambulancia.
Szerdánként 14.00 órától orthopedia.
Csütörtökönként 12.30 órától urológiai szakrendelés.
Sorszámot reggel 7.00 órától osztanak!
Ügyelet :
Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2. Telefon : 342 - 840
Nõgyógyászat
Hétfõtõl - péntekig
: 8.00 - 14.00
Ügyelet :
Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2. Telefon : 342 - 840
Fogászat, telefon : 341 - 934
Dr. Szekeres György
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

:
:
:
:
:

8.00 - 14.00
12.00 - 18.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
Iskolafogászat

Dr. Wander Zsuzsanna
Hétfõ
:
Iskolafogászat
Kedd
:
8.00 - 14.00
Szerda
:
12.00 - 18.00
Csütörtök
:
12.00 - 18.00
Péntek
:
8.00 - 14.00
Iskolafogászat : Feszty Árpád Általános Iskola, Csillag ltp. 6.
8.0-14.00 óráig
Telefon : 343 - 601
Belgyógyászat
Hétfõtõl - péntekig
:
8.00-14.00
Csütörtökön
:
8.00-13.00
Ügyelet :
Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2. Telefon : 342 - 840
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Szemészet
Dr. Török Katalin
hétfõ - péntek
:
8.00 - 14.00 (sürgõs esetekben)
Szemüvegíratás elõjegyzéssel történik.
Minden hó második csütörtökén a rendelés szünetel!
Orr-, fül-, gégészet
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

:
:
:
:
:

Audiológia

hétfõ - péntek : 12.30 - 14.00

:

Ideggyógyászat
Elõzetes bejelentkezéssel
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7.00 - 13.00
10.00 - 13.00
7.00 - 13.00
7.00 - 13.00
7.00 - 13.00

: 8.00 - 14.00

Pszichiátria
Szerda kivételével, hétfõ – péntek
Pszichoterápia
Laboratórium
Hétfõ - péntek

: 7.30 - 10.00

Röntgen
Hétfõ - péntek

: 8.00 - 13.00

: 7.00 – 12.00
: 13.00-15.00

Onkológia
Hétfõ, szerda, péntek : 12.00 - 13.00
Ortopédia
Szerda

: 14.00-tól

Rheumatológia, Táncsics Mihály u. 34.
Telefon : 344 - 696
Dr.. Németh Eleonóra
Dr
Hétfõ - péntek
: 7.00 - 13.00 telefonos bejelentkezés alapján
Dr. Fazekas István
Hétfõ - csütörtök : 13.00 - 14.30 telefonos bejelentkezés alapján

Dr. Boldov Tibor gyermekgyógyász
Telefon : 345 - 915, mobil : 70 / 2140 - 455
Hétfõ
:
8.00 - 12.00
Kedd
:
8.00 - 12.00
Szerda
:
10.00 - 12.00
14.00 - 15.00
Csütörtök
:
8.00 - 12.00
Péntek
:
8.00 - 12.00
Csecsemõtanácsadás szerdánként : 12.30 - 13.30
Dr. Schler Szilvia gyermekgyógyász
Telefon : 345 - 924, mobil : 20 / 9454 - 704
Hétfõ
:
7.30 - 11.00
Kedd
:
7.30 - 10.00
14.00 - 15.00
Szerda
:
7.30 - 11.00
Csütörtök
:
7.30 - 11.00
Péntek
:
7.30 – 11.00
Csecsemõtanácsadás keddenként : 12.30 - 13.30
Dr. Zsilka Ilona gyermekgyógyász
Telefon : 346 - 368, mobil : 30 / 9944 - 730
Hétfõ
:
8.00 - 12.00
Kedd
:
10.00 - 12.00
Szerda
:
8.00 - 12.00
Csütörtök
:
8.00 - 12.00
14.00 - 15.00
Péntek
:
8.00 - 12.00
Csecsemõtanácsadás csütörtökönként
: 12.30 - 13.30
Bõr- és Nemibeteg gondozó Intézet,
Telefon : 340 - 011
Hétfõ
:
7.00 - 15.00
Kedd
:
8.00 - 14.00
Szerda
:
8.00-13.00
Csütörtök
:
8.00-12.00 mûtéti nap
Péntek
:
7.00 - 14.00
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Gyógyszertárak :
Aranykígyó Patika, Kalmár köz.
Hétfõ - péntek
: 9.00 - 18.00
Szombat
: 9.00 – 12.00
Balzsam Patika, Klapka György út 3.
Hétfõ - péntek
: 7.30 - 17.30
Szombat
: 8.00 – 12.00
Mentha Patika, Jedlik Ányos u. 12.
Hétfõ - péntek
: 8.00 - 17.00
Szombat
: 8.00 – 12.00
Vásártér Patika, Széchenyi István út 81.
Hétfõ - péntek
: 8.00 - 17.30
Szombat
: 8.00 - 12.00

Telefon : 343 - 940
Telefon : 340 - 063
Telefon : 345 - 925
Telefon : 343 - 063

Állatorvosok :
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Gyõrfi Lajos, Táncsics Mihály u. 61.
Muravölgyi László, Gábor Áron u.
Nedeczky Árpád, Jókai Mór tér 9.
Répási Gábor, Babits Mihály u. 9.

Telefon
Telefon
Telefon
Telefon

:
:
:
:

342
30 /
342
342

- 480
9468 - 862
- 367
- 907

Üzletek nyitvatartása :
Pro-Food Bt. ( Nagy bolt
Hétfõ - péntek
Szombat
Vasárnap

) Koppány vezér út 111.
:
6.00 - 17.00
:
6.00 - 12.00
:
8.00 - 10.00

Best-of ABC, Koppány vezér út
Hétfõ - péntek
:
Szombat
:
Vasárnap
:

5.00 - 18.00
5.00 -12.00
7.30 - 10.00

Kis - Duna ABC,, Koppány vezér út.
Hétfõ - péntek
:
6.00 – 17.00
Szombat
:
6.00 – 12.00
Vasárnap
:
8.00 – 10.00
Palackos gáz csere a bolt nyitvatartási idõpontjával megegyezõen.
Bordács ABC, Aranyember u.
Hétfõ - péntek
:
Szombat
:
Vasárnap
:

7.00 – 17.00
7.00 – 13.00
7.00 – 11.00

Teríték kölcsönzõ, Koppány vezér út. 53. - Telefon : 344 - 168
Hétfõ
:
14.00 - 18.00
Kedd
:
szünnap
Szerda
:
14.00 - 18.00
Csütörtök
:
szünnap
Péntek
:
14.00 - 18.00
Kozmetika,, Csendes u. 4.
Páros héten :
Kedd
Szerdától szombatig
Páratlan hét :
Hétfõtõl - péntekig

- Telefon : 340 - 905
:
:

14.00 - 20.00
8.00 - 14.00

:

13.00 - 20.00
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Komárom - Koppánmonostor autóbusz menetrendje :
A menetrend 2004.november elsejei állapotokat tükrözi. Az év során menetrendváltozásokra is lehet számítani. Biztonságos utazása érdekében ajánlott érdeklõdni
az autóbusz állomáson.
Komáromból indul munkanapokon :
4.50, 5.00 táborig, 5.30, 6.25, 6.40 iskolai napokon, 7.30 táborig, 8.20, 10.10 táborig,
11.40, 12.55, 13.50 iskolai napokon és a táborig, 14.30, 14.55, 15.45 táborig, 16.35,
17.25, 18.40 táborig, 19.50, 20.35, 22.35
Komáromból indul szabad-, és munkaszüneti napokon :
4.20, 5.00 táborig, 6.25, 7.25 táborig, 8.55, 10.10 táborig, 11.40, 13.50, 15.25, 16.45,
17.30, 18.40 táborig, 19.50, 20.35, 22.40.
Koppánmonostorról indul munkanapokon :
4.30, 5.10, 5.30 tábortól, 5.50, 6.40, 7.10 iskolai napokon, 7.50 tábortól, 8.40, 10.35
tábortól, 12.00, 13.15, 14.10 tábortól, 14.50, 15.15, 16.05 tábortól, 17.00, 17.45, 19.05
tábortól, 20.10, 20.55.
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Koppánmonostorról indul szabad-, és munkaszüneti napokon :
4.40, 5.30 tábortól, 6.45, 7.45 tábortól, 9.15, 10.35 tábortól, 12.00, 14.10, 15.45, 17.05,
17.50, 19.05, 20. 10, 20. 55
Komárom autóbusz állomástól indul Almásfüzitõre munkanapokon:
5.00, 5.11, 5.30, 6.00, 6.20, 6.50, 7.30, 8.05, 9.00, 10.00, 11.00, 11.30 nyári tanítási
szünetben munkanapokon, 12.00, 12.30, 13.05, 13.27, 14.00, 14.30, 15.00, 15.15,
15.30, 16.10, 16.50, 17.15, 17.30, 18.45, 19.55, 21.07, 22.10
Komárom autóbusz állomástól indul Almásfüzitõre szabad napokon:
5.11, 5.30, 8.05, 9.00, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.27, 14.30, 15.30, 16.00, 17.12, 17.45
nyári tanítási szünetben, 19.55, 21.15, 22.10
Komárom autóbusz állomástól indul Almásfüzitõre munkaszüneti
napokon:
5.11, 5.30, 7.00, 8.05, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.27, 14.30, 15.30, 16.00, 17.12, 17.45
nyári tanítási szünetben, 19.55, 21.15, 22.10

Csokonai Mûvelõdési Központ,
Komárom, Kelemen L. u. 7. Telefon
Hétfõtõl- péntekig
Szombaton
Vasárnap

: 342 - 208
: 7.00 - 20.00
: 10.00 - 18.00
: 13.00 - 18.00

Komáromi Kisgaléria,
Komárom, Kelemen L. u. 7. Telefon
Hétfõtõl- péntekig
Szombaton
Vasárnap

: 342 - 208
: 7.00 - 20.00
: 10.00-18.00
: 13.00 - 18.00

Közösségi Ház,
Komárom, Jedlik Ányos u. 8.Telefon
Hétfõtõl - péntekig
Szombaton
Vasárnap

: 340 - 140
: 7.00 - 20.00
: zárva
: zárva

Jókai Mór Filmszínház,
Komárom, Táncsics Mihály u. 13.
Telefon : 340 - 165
Az elõadások kezdete
:
18.00 és 20.00 óra
Szünnap: csütörtök
Pénztárnyitás elõadás kezdete elõtt 2 órával.
Jókai Mór Városi Könyvtár,
Komárom, Táncsics Mihály u. 10.
Hétfõtõl - péntekig :
Szombaton
:

Telefon : 345 - 003
9.00 - 18.00
9.00 - 17.00

Gyermekkönyvtár, Komárom, Jedlik Ányos u. 8.
Hétfõ
:
szünnap
Kedd
:
10.00 – 18.00
Szerda
:
10.00-18.00
Csütörtök
:
szünnap
Péntek
:
10.00-18.00

Telefon: 340-140

Tengerészeti Múzeum, Komárom, Szabadság tér 1. Telefon : 340 - 011
Keddtõl - vasárnapig
:
10.00 - 16.00
Helytörténeti Kiállítás, Komárom, Kelemen L. u. Telefon : 344 - 697
Keddtõl - vasárnapig
:
10.00 - 16.00
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Monostori Erõd Hadkultúra Kht.
Telefon : 341 – 968, 540 - 582
Csoportos látogatási lehetõség, elõre bejelentkezéssel
Az erõdben lévõ kiállítás naponta :
9.00 - 16.00
Tourinform Iroda, Komárom, Igmándi út 2.
Telefon: 540-590
Nyári idõszámításkor:
hétfõtõl-péntekig:
9.00-18.00
szombat, vasárnap:
9.00-17.00
Téli idõszámításkor:
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hétfõtõl-csütörtökig:
pénteken:
szombat, vasárnap:

8.00-16.00
8.00-14.00
zárva

Támogatóink a következõ szolgáltatásokkal
állnak az ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE:
Põcze József, autószerelõ mester,
Vendéglõ u. 1. - Tel.: 340 - 720
Hétfõ
:
Keddtõl - péntekig
:
Szombat

:

szünnap
8.00 - 15.00
8.00 - 14.00

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton szeretnénk bemutatni, milyen elõnyöket jelent Önnek,
ha igénybe veszi Bankunk szolgáltatásait. A lakossági szolgáltatásaink széles palettája igyekszik megfelelni az évek során
tapasztaltfogyasztóielvárásoknak.
A szélesebb körû igények kiszolgálása érdekében a következõ lehetõségeket teremtettük meg ügyfeleink számára:
9 Akciós Személyi Kölcsön
9 Lakás Kölcsön
9Jelzáloghitel
9 Akciós Betétlekötés
Amennyiben ajánlatainkkal kapcsolatban bõvebb felvilágosításra lenne szüksége, szívesen állunk rendelkezésére:

Raiffeisen Bank Rt.
2900 Komárom, Mártírok útja 14.
Telefon: (34) 540-810
Telefax: (34) 540-820
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