
Kulturális örökségünk gondozása a Megyei Könyvtárban színjátéktípusairól és műsoráról, az akkori vándortársulatok 
 - lehetőségek és gyakorlat működéséről, repertoár járól új információkat tartalmazó 

nyomdatermékek ezek. Nem a végleges megőrzés szándékával 
A József  Attila Megyei Könyvtár helyismereti különgyűjteményén készültek, de véletlenszerűen fennmaradtak. A szerencsére helyreállított 
belül speciális állományrészt képvisel az 1223 dokumentumot számláló színlapokat nemcsak a vonatkozó szűkebb szakirodalmat (Virágh 
muzeális gyűjtemény, melynek kezelését és nyilvántartását a 22/2005 (VII. Józsefné: A komáromi magyar színészet története, 1792–1918. Tatabánya, 1981., 
18.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végezzük. Helyi szerző, Tóth László, „… miként hajdan az apostolok”. A komáromi magyar színjátszás 
helyi tartalom és/vagy helyi nyomda terméke - ezek a klasszikus története I. A kezdetektől 1945-ig. Dunaszerdahely, 1997.) forgatók 
szempontok érvényesültek e gyűjteményrész kialakításában is. értékelhetik.
E különleges dokumentumok, könyvek, metszetek, kézírásos művek, 
régi és ritka munkák, amelyek tartalmuk és kötődésük alapján az egykori 
Komárom és Esztergom vármegyére vonatkoznak. Az állomány 
feldolgozottsága katalógus szinten teljes, külön elérhető lesz honlapunkról, 
majd a MOKKA-R-en keresztül is széles nyilvánosságot kap. Hosszabb 
távon, természetesen anyagi lehetőségeink függvényében tervezzük 
digitalizálásukat, és a világhálón való teljes szövegű közzétételüket is.
Egy történelmi hagyományokkal nem rendelkező városban, Tatabányán 
minden régi dokumentum nagy jelentőséggel bír. Kulturális örökségünk 
e becses darabjainak megőrzését és olvasóink rendelkezésére bocsájtását Egyetemes szellemi értékeink közé tartozik a szintén komáromi 
évtizedek óta kiemelt feladatunknak tekintjük. Ezért is propagáltuk, vonatkozású, most restauráltatott mű: A' Rév-Komáromi Casino' részeseinek 
propagáljuk írott formában, szakmai folyóiratunkban, a Téka Téma és névsora betűrenddel, és annak szabályai 1836/[183]7., Pesten: Beimel J. Betűivel 
utódja, a KeMLIB hasábjain. (Legutóbb: Megújult külsőt kaptak (1836); 34 p., ami a reformkori Komárom művelődéséhez és 
pótolhatatlan értékeink = Téka Téma 2010. 1. sz. 2. l) politizálódásához fontos adalékokkal szolgál. Ezzel összefüggésben lásd 
A végleges megőrzés kötelezettségével létrehozott gyűjtemény szerepe, Horváth Géza: "... a honi s külföldi literatúra termékeiből szellemi élményt 
intézmény- és helytörténeti jelentősége kiemelt, túlmutat a megye szerezni”: a Komáromi Kaszinó és a művelődés (1836-1843): forrásismertetés, 1 t., 
határain. Ez nem szorul magyarázatra, miként az sem, hogy ezen egyedi ill.. -In: A József  Attila Megyei Könyvtár évkönyve. - 1994 (1994), p. 67-76.
dokumentumok restaurálása elsődleges feladat. A döntően silány, E pályázat keretében restaurált további művek: 
viseletes fizikai állapotban lévő művek állagának megóvását 1996 óta a Young, Edward: Yung éjtzakáji és egyéb munkáji. Második darab. - 1. kiad. 
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma pályázati Győrben: Streibig Jó'sef  betüivel (1787); 508 p., 1 t.
lehetőségének függvényében végeztük, végezzük. Eddig jó 10%-uk A komáromi református lelkész, Pétzeli József  (1750-1792) műfordítása 
külseje újult meg, amit nagyon köszönünk a fenti intézménynek és a a felvilágosodás korának fontos irodalom- és művelődéstörténeti 
kivitelező OSZK Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.-nek. munkája.
Reméljük, hogy az átalakuló NKA új keretei között is folytathatjuk Katona Mihály: A Föld mathematica leírása: a világ alkotmányával együtt: 
közös, értékmentő tevékenységünket. A helyismereti-helytörténeti készítette a felsőbb oskolákbeli tanulók s alsóbb oskolákbéli tanítók és az e félékben 
kutatások szempontjából pótolhatatlan, de rossz fizikai állapotban lévő gyönyörködők számára. - 1. kiad., Rév-Komáromban: Özvegy Weinmüllerné 
dokumentumaink megóvásában nyújtott felbecsülhetetlen értékű betűivel (1814); XXXVI, 435 p., 4 t., ill. A szerző (1764-1823) korának 
szakmai és anyagi támogatásuk továbbra is elengedhetetlen ahhoz, hogy nemzetközileg elismert tudósa, búcsi református lelkész színvonalas 
a legszélesebb körben megismertethessük kincseinket. műve.
Az említett Téka Téma-cikkben röviden utaltam arra, hogy a döntően Sztrókay Elek: Az erődités tudománya: a szerző arcképével és nyolc kőmetszetü 
1850 előtt keletkezett műveket magában foglaló gyűjteményben táblával. - 1. kiad., Budaán: A Magyar Kir. Egyetem betüivel (1848); 139 p., 8 t., 
megtalálhatók a 19. század második feléből származó komáromi színlapok, ill. A hadtudományi témában kiadott első ilyen mű, helyi személyiség 
szám szerint 132 db - a helyi magyar színészet történetének egyedi, könyvtárából került közgyűjteményünkbe.
kiemelkedő szellemi értéket képviselő dokumentumai. Erősen savas 
károsodást szenvedtek e korszak papírjainak sajátossága miatt. Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma egyedi muzeális 
Restaurálásuk 150 munkaórával, az említett három intézmény dokumentumok restaurálására 674. 100 Ft. támogatást ítélt meg 2012 
együttműködésével ez évben sikerült. A vidéki társulatok műsorának 
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november 30-áig történő felhasználás keretében könyvtárunknak. Az írót a családja Móricnak hívta, unokahúgai - Váli Mari, Jókay Jolán 
A gyűjtemény propagálásával, élővé tételével kapcsolatos aktualitás, – is így emlegetik visszaemlékezéseikben. A Móric névnap többször is 
hogy intézményi együttműködés keretében a komáromi Klapka György szerepel a naptárban, Jókai szeptember 22-én tartotta.
Múzeum kiállításához a 19. században élt egykori szekeresgazda két Könyvtárunk Jókai Mór neve napján Fábri Anna irodalomtörténészt 
kéziratos munkáját kölcsönöztük. Ezek: hívta meg, aki Privát Jókai című előadásában saját olvasmányélményeiről, 
Kecskés Lajos: Kecskés Lajos [énekeskönyve], Kecskés Lajos (1843-1866); 159, majd az író családi életéről, kertészkedéséről, gyűjteményeiről, 
63 p. természettudományos ismereteiről beszélt.
Egykorú autográf  kézirat, több kéz írása. Egyes versek mellett a műfaj és Jókai magánélete maga egy „regény”, bőven ad lehetőséget 
a szerző megjelölése, más-más kézírással. „pletykálkodásra”. Sokat gondolkodtam, hogy mi lenne az a 
Kecskés Lajos: Kecskés Lajos [énekeskönyve]. ??? ([? 1810]); [57] p.. Autográf  hangulatában a névnaphoz kapcsolódó, de a nagyközönség számára is 
kézirat, versek újrakötve. érdekes anyag az íróról. Addig kerestem a gyűjteményünkben, míg 
http://www.museum.hu/museum/temporary_hu.php?IDT=10313& rátaláltam a Jókai kertészeti ismereteit, módszereit és hozzáértését 
ID=477 kifejtő Moesz Gusztáv cikkre, melyet a Móric-nap alkalmából kis 
Jelen sorok írója részt vett A kulturális örökség védelme 1850 előtti füzetben adtuk közre.
dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban című 
akkreditált tanfolyamon az OSZK-ban. A svábhegyi villa és a kert a Jókai-Laborfalvi-család nyári tartózkodási 

Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya) helye volt. Jókai a svábhegyi telek sziklás, bozótos talaján néhány év alatt 
„paradicsomi kertet” alakított ki. Tapasztalatait Kertgazdászati jegyzetek 
címmel foglalta össze, és jelentette meg 1896-ban. Erről írt a budapesti 

A kertészkedő Jókai, meg a nők helye Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának egykori igazgatója, 
Egy lehetőség a könyvtár Jókai-gyűjteményének népszerűsítésére Moesz Gusztáv: A kertészkedő Jókai címmel, melyet a Komáromi Lapok 

közölt 1930-ban. 
Komárom a neve napján ünnepelte Moesz így értékelte Jókai kertészeti cikkeit: „Mikor ezeket írta, elsősorban 
Jókai Mórt a Jókai téren rendezett kertész akart lenni, de elmaradhatatlanul kedves humora itt sem hagyta cserben s 
Móric-napon. ezért kertészeti cikkei sem száraz, tudományos értekezések, hanem kedves, vonzó 
A könyvtárunk ingyenes beiratko- olvasmányok, amelyekhez hasonlókat aligha tud más nemzet irodalma felmutatni.” 
zással, könyvtári kiadványokkal, Jókai nagyon büszke volt a kertészkedésére: „A költészet is lehet, hogy 
könyvböngészdével várta az érdeklő- kialszik egyszer. Lehet, hogy el fognak felejteni mint költőt, de az én szép fáim 
dőket. Kiállítottuk a Jókai család minden évben ki fognak zöldülni újra s hirdetni fogják, hogy kertész voltam.” Mikor 
családfáját, és olvasmányokat adtunk az 1896. évi országos kiállításon két szép körtefajtáját bemutatta, ezt 
közre. A gyermekkönyvtár Jókai- felelte a királynak: „kertész vagyok, felség és ez a büszkeségem. Tizennégy éve 
vetélkedőt, játékokat, kézműves kertészkedem a Svábhegyen.” 
foglakozást szervezett. Szellemi A svábhegyi „paradicsomi kert” nagy eseménye volt a szüret. Mikszáth 
útravalóul Jókai-idézeteket kaptak a Kálmán, aki maga is jól ismerte Jókait, így írja le az egyik szüret 
gyerekek, és persze a kísérő felnőttek is. ételkínálatát:
A téren előadások folytak: utcaszínház, „Ismeretesek ezek a szüretek, öreg újságírók csacsogásai nyomán. A bográcsban főtt 
gyerekeknek a Szaffi című színdarab, pompás birkapörköltek, amelyeknek a majoros, Füri János a mesterük, a nyárson 

este pedig részletek hangzottak el Az arany ember musicalből. Más sült csirkék, melyek lassú tűzön lassan pirulnak, sülnek s ezalatt maga a gazda 
sátrakban gyümölcskóstolót, könyvvásárt tartottak. Ezen a napon közel folytonosan szalonnadarabokat forgat fölöttük, hogy a rájuk csöpögő zsírt föligya a 
háromszázan keresték fel a térre kihelyezett könyvtári sátrakat! csirketest. Míg ezek künn a szabad tűzön sülnek, ott bent a konyhában bableves fő 
Mikor híre ment a rendezvénynek, többen kérdezték tőlem, hogy miért disznókörmivel, egy fazékban töltött káposzta rotyog, pöfög, orjával, dagadóval, a 
Móric, és nem Mór? Mert őt Jókay Móric néven jegyezték be 1825. kemencében pedig a finom túrós, kapros lepény sül, Jókai kedvenc ételeinek, melyek 
február 20-án (kétnapos korában) a komáromi református egyház mind halálosak, a legkedvesebbike.”
keresztelési anyakönyvébe. A szülők Lajoskát szerettek volna, de a (Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részlet)
komaasszonyok tiltakoztak, hogy „megholt gyermek nevére” nem Laborfalvi és Jókai házassága 38 évig tartott. A feleség a népszerű írót 
kereszteltetnek. (Előző években két Lajoskát is eltemettek Jókayék.) Így szerető törődéssel vette körül. Természetesen voltak kisebb-nagyobb 
a gyermek neve Móric lett. súrlódások, anyagi gondok, de Róza kitűnő háziasszonyságát senki sem 
Hogyan lett ebből Mór? Egy anekdota szerint Tóth Lőrinc küldött neki vitathatja. A „nagyasszonyon” kívül kisasszonyok is laktak a házban: 
egy levelet „Jókay Mór úrnak” címezve, melyen Jókai kezdetben Laborfalvi házasságon kívül született leánya, a II. Róza, aztán Váli Mari 
bosszankodott, de aztán frappánsan „Tóth Lőr úrnak” címezte és Jókay Jolán, Jókai unokahúgai. A kisasszonyok nemcsak 
válaszleveleit. Később az irodalmi életben a Jókay Mór nevet használta. kézimunkáztak, festegettek és zongoráztak, bizony forgolódtak a 
1848. március 15. után nevében az y-t i-re cserélte, ezután írásai már konyha körül is! Visszaemlékezéseikben mindegyik részletesen lejegyzi 
Jókai Mór néven jelentek meg. (A Jókay-család többi tagja megtartotta az Móric bácsi kedvenc ételeit, Róza néni háztartását.
eredeti névalakot.) A Jókai életrajzok közül a számomra legkedvesebb Jókay Jolán 
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visszaemlékezése. Jolán a komáromi nagymama halálától (1856) a ráklevesek, halászlevek, töltött csigák, írósvajas túrós csuszák. Aztán, amit csak a 
férjhezmeneteléig (1871) a Jókai házaspárnál lakott. Rajongó szeretettel föld megterem ritkaságképpen, az a csemege mind oda lett hordva az én asztalomra: 
ír nagybátyjáról és feleségéről. Ez a rajongás egy kicsit elfogulttá teszi, de az erdélyi baraboly, a lengyelországi rizikegomba, spárga az esztendő minden 
beszámolója mindenképpen hiteles: szakaszában, végre a gyümölcsök, befőttek és liktáriumok sokasága. Feketekávét 
„…a jó pörkölt szalonna, azt Móric bácsi nagyon szerette kávé után. Meg a pedig úgy nem tud a világon senki főzni, mint az én feleségem.”
malaczkörmöt, babba főzve, a babfőzelék volt a kedves étele, ugy nevezte: «görög- (De kár megvénülni! Pálma-részlet)
olvasó angyalbakkanccsal (melyet a «Kőszivü ember fiai»-ban külön megénekelt), de Jókai leírásai alapján közölhetnénk a Jókai-bableves hiteles receptjét, 
jól is készítette azt Róza néni! Különösen szerette az apró fehér gömbölyű babot, vagy akár étlapot állíthatnánk össze, de találtam egy ennél érdekesebb 
annak hártyaforma héja van, olyan omlós, mint a gesztenye, úgy is neveztük: Jókay- Jókai művet, mely a kertészetről szóló kiadvány mellé illik.
bab, mert a magja még nagyanyám kertjéből származik. Móric bácsi nem szerette a Ezt az írását Jókai többször átdolgozott formában a Nők a tűzhely mellett 
francia konyhát, csak a magyar ételeket, de oly jól főzni, mint Róza néni főzött, csak címmel jelentette meg. Cikkében Jókai a tőle megszokott humoros 
nagyanyám házánál tudtak még. Mily gonddal készítette Móric bácsi kedvelt ételeit! hangnemben ír más népek konyhájáról, és kiemeli a magyar családi 
A paprikás halászlevest, a balatoni fogast, meg a gardát (nyársra húzva), a tűzhelyek mellett álló lányok, asszonyok „nemzet megtartó” szerepét. 
turósbélest!” Mondanivalója ma is érvényes! Az írás elejétől végéig érdekes, humoros, 
(Hegedűs Sándorné Jókay Jolán: Jókai és Laborfalvi Róza) és bölcsessége máig ható: 
Jókai érezte, és nagyra értékelte az asszonyi gondoskodást: Kedvenc „Miért házasodnak a férfiak? Tán a mézes hetek gyönyöreiért? Bizony nem! Hanem 
ételeit beleszőtte regényeibe, elbeszéléseibe: az otthonért.
„Az a drága jó bableves disznókörömmel, meg a gulyáshús kemény csipedettel, a Ez az „otthon” az alapja minden társadalomnak.
hajdúkáposzta füstölt oldalassal, kolbásszal, a lencse disznófülével, farkával, meg az A mely nép nem tudja megbecsülni ezt a szót „otthon”, az nem tudja megbecsülni ezt a 
a fordított kása bárányhússal, a juhtúrós puliszka, aztán a fokhagymával tűzködött szót: „haza”.
bélpecsenye, az excellens malacpörkölt zöldpaprikával, a nyárson sült liba pörcös Ennek az otthonnak neveljék az anyák leányaikat!
öntött salátával; hát még az élethosszító paprikás halászlé s a leírhatlan tepertyűs, …
kapros túrós csusza! Ha én tirátok visszagondolok! Közbe meg utána egy hét pohár  A szerelem oltárán elhamvadnak a lángok, de a tűzhely vonzereje örökké tart.”
(nem 2, hanem 7) svábhegyi karcos, parádival! Nem tudják a nagyurak, hogy mi a?”  (Jókai Mór: Nők a tűzhely mellett)
(A mi lengyelünk, Harmadik szakasz - 5. A festett képek (részlet) A Móric-nap kiváló alkalom volt a könyvtár és a Jókai-gyűjtemény 

népszerűsítésére. 
Laborfalvi Róza nemcsak a nagy színésznő, hanem a leggondoskodóbb A Koger Tamás által alapított, és Hegedüs Béla munkájával 
feleség is: feldolgozott komáromi Jókai-gyűjtemény napjainkra már a 
 „És aztán, ami a boldog házaséletnek a fundamentuma: a konyha! Ebben az én többszörösére növekedett. Ez az állomány nem üveges szekrényekben 
feleségem felülmúlhatatlan. Mindig azt kereste, hogy mik a kedvenc ételeim; azoknak álló díszes könyvek sorozata, élő gyűjtemény, mely folyamatosan 
a készítésmódját maga tanította be a szakácsnénak. Te bizonyosan tudod gyarapodik, és szinte kiapadhatatlan forrása az újabb és újabb 
appreciálni, hogy mi az. Az a rizskása leves lúdaprólékkal, az a bableves kutatásoknak. 
disznókörmökkel, azok a tüdőtáskás levesek, gulyáslevesek; aztán azok a pörkölt Moesz Gusztáv: A kertészkedő Jókai, és Jókai Mór: Nők a tűzhely mellett c. 
malacok tarhonyával, zöldpaprikával; azok a kolozsvári töltött káposzták, azok a írása korlátozott példányban még kapható a könyvtárban.
tárkonyos bárányok; azok a spékelt vesepecsenyék, a vadak mindenféle nemei, meg György Károlyné Rabi Lenke (Jókai Mór Városi Könyvtár, Komárom)
azok a drága dorongos fánkok, farsangi fánkok, barátfülek; böjtös napokon a 
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