
Szekeresgazda-relikviák a József  Attila Megyei Könyvtár oldalukra, lovukra pedig díszes nyeregtakarót terítettek. Részt vettek 
gyűjteményében például az 1867. évi koronázási felvonuláson is, s utoljára az 1920-as 

években vonultak ki.
A komáromi Klapka György Múzeum 2005-ben indította útjára a A komáromi szekeresgazdák túlnyomórészt református vallásúak 
Komáromi mesterségek című kiállítás-sorozatát. Ennek keretében voltak. Oktatásukat széles látókörű, nyugati egyetemeken tanult, 
foglalkoztunk már a komáromi pingáló asztalosok, az aranymosók és a felvilágosult szellemű prédikátorok irányították. Általában jól beszéltek 
molnárok tevékenységével. A múzeum 2011. november 18-án nyitott németül, hiszen vontatás és szekerezés közben gyakran megfordultak a 
időszaki kiállítása pedig a szekérfuvarozással, hajó- és tutajvontatással Habsburg-birodalom különböző tartományaiban. A Biblia mellett 
foglalkozó komáromi szekeresgazdák életét, foglalkozását mutatja be a rendszeresen olvasták az 1711-től megjelent Komáromi Kalendáriumot is. A 
kiállított dokumentumok, fényképek, családi relikviák, és a 19. században szokás volt, hogy az írni és olvasni tudó emberek, kedves 
közgyűjteményekben fellelhető műtárgyak segítségével. verseiket egy füzetbe másolták. A költemények, színművek – a kis 

példányszámú nyomdai megjelenés mellett - ilyen formán is terjedtek. 
Sok népdal is ezekben a leírásokban maradt fenn, mielőtt nyomtatásban 

1megjelent volna.  Ezt a szokást Jókai Mór is megörökítette Az én életem 
című művében: „Poétái azonban akkor is voltak a magyar nemzetnek, s 
azoknak a munkáit szokás volt olvasni a magyar házaknál, ami akkoriban úgy 
ment, hogy ha egy poéta tetszetős poémát költött, azt a legközelebbi ismerőse is leírta 
magának saját kezűleg, s aztán továbbadta a másodiknak, harmadiknak, míg 
utoljára az egész város leírta. Apránkint aztán lett belőle egy egész, könyv: innen-
onnan összeírva.” 
A szekeresgazdák igényes műveltségét mi sem mutatja jobban, minthogy 
több, általuk kézzel írott versgyűjteményt is ismerünk. A tatabányai 

2József  Attila Megyei Könyvtár őrzi  Kecskés Lajos komáromi 
3szekeresgazda két saját kezűleg másolt könyvét.

Az egyik, egy 57 oldalas füzet (Helyismereti gyűjtemény, K29, Ltsz.: 426), 
amely 46 költeményt tartalmaz. Ezek népdalok, Csokonai Vitéz Mihály 

4A komáromi szekeresgazdák mindannyian ún. armális (birtok nélküli) szerelmes versei és versfordításai, köztük Gottfried August Bürger  
nemesek voltak, amelyet a legtöbben a török háborúk idején kaptak. (1747/1748-1794) német költő, író Lilla búcsúzálogjai című versének 
Különlegességük, más települések fuvarozással foglalkozó társadalmi fordítása. Az egyes alkotások végén található évszámok alapján – 
rétegével szemben, a lovas bandériumuk volt. A bandérium csak feltehetően – 1816 és 1818 között másolták. A verseket az említett 
bizonyos nagyszabású (városi, egyházi, országos) ünnepségeken évszámmal, vonallal, a „Más” megjelöléssel, illetve néhány esetben a 
szerepelt és alkalomszerűen állt össze. Vezetőjük a maguk választotta címükkel (Az elhagyatott, El ne felejts, Az éjszaka, Keserv) tudjuk elkülöníteni 
kapitány volt, tisztségviselőik a zászlótartó, az alabárdos és a két egymástól. Az 52. oldalon a „Más” elválasztásjelző mellett a „Kovács 
buzogányos. Ha a bandérium kivonult, akkor a gazdák ezüstgombos, Lidikájának” megjelölés is olvasható.
menteláncos; asztrahánprémes díszruhát öltöttek, kardot kötöttek 

1 Lászlónak az egyik szekeresgazda őse volt. Életrajzi adatai sajnos ismeretlenek, az A magyar népdalok első gyűjteményes kötete 1846-1848-ban jelent meg Erdélyi 
általa másolt verseket tartalmazó Énekeskönyvek alapján azonban János (1814-1868) által szerkesztett kiadásban, Pesten. Magyar népköltési 
valószínűsíthető, hogy az 1800-as évek elejétől az 1860-as évek végéig biztosan gyűjtemény. Népdalok és mondák. A Kisfaludy-társaság megbízásából szerkeszti: 
élt: az 1816-1818 között másolt szerelemes versek feltehetően egy 18-20 év körüli Erdélyi János. Pest, 1846–48. Három kötet. 

2 fiatalember érdeklődési körét, habitusát jellemzik, a másik könyvben pedig 1866 a A kiállítás rendezői ez úton is köszönetet mondanak, hogy ezt a páratlan relikviát 
legkésőbbi fellelhető dátum, „Kecskés Lajos” megjelöléssel. a könyvtár kölcsönözte a kiállításra.
4

3 Gottfried August Bürger A Münchhausen báró kalandjai című regény szerzőjeKecskés Lajos a Klapka György Múzeum múzeumalapító vezetőjének, Kecskés 
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A másik könyvtári tulajdonban lévő kötet (Helyismereti gyűjtemény, K29, Honszeretet, Bajza Józseftől az Ébresztő és Petőfi Sándortól a Hazáról című 
Ltsz.: 10) két részre osztható, ez a két rész a könyvecske két oldalán indul. vers. 
Ez a kötet is Kecskés Lajos tulajdona, bár az írások több kéztől is Ezután a 112. oldaltól a kötet végéig, egymástól „Más, Más dall, Más 
származnak. nota, Más nóta, Más vers” megjelöléssel, vagy első soros címmel 
Az egyik rész 159 oldalas. Borítóján nehezen kivehető, szív alakú címkén elválasztva, 48 népdal és 4 műdal olvasható. Ezek versszakait „x x x” –tel 
a következő áll: „[Kec]skés Jánosé ez az Tréfás/Kőnyv, Vettem, 1836/1839. 

választotta el a másolója egymástól. A műdalok között megtaláljuk eszten 1842 15. Febr[…]” 5Petőfi kettő, a komáromi kötődésű Czuczor Gergely  egy népies 

költeményét és Rákóczi fohászát („Isten adj hazánk felett/Tiszta kéklő szép 

eget …”). A költemények másolásának ideje, a két ízben is jelölt évszám 

alapján valószínűleg 1866.

A másik rész a könyv túlsó oldaláról indul, és így értelemszerűen 

megfordítva. 63 oldalas, belső borítóján a tulajdonlására vonatkozóan a 

következőket olvashatjuk: „Kecskés Lajos-é vette Május 20/1857.dikén …. 

Kecskés Lajos írta 1866”. Bár legalább három kézírás különböztethető 

meg benne, túlnyomórészt valóban Kecskés Lajos már ismert apró, de 

jól olvasható betűivel találkozunk. 

Az elején, a 43. oldalig 40-ig számozott „DAL, Más notta, Nóta” 

olvasható (összesen csak 39, mivel a 38. sorszámot kihagyták). Van, 

aminek címe is van: Kólera (28.), Csokonai Vitéz Mihálytól a Szerelem Dall 

Tsiko Boros Kulatsról (29), Szerelem Dall. Bográtsról (30.), Heves Vármegyei 

Pasquilius (31.), Bucsuztató versek (32.). Ezt követően 21 népdal és vers 

következik, többféle kézírással, több esetben Kecskés Lajos aláírással 

(amely egyértelműsíti a másolóját), a már ismert „Nép dal, Más nota, Más, 

Más dall” megjelöléssel, illetve helyenként címekkel (Komáromi legény 
Itt a belső borítón többek között a következő olvasható: „Szente 

idegen földön: „Beteg vagyok beteg nagyon/A patikám messze vagyon … Hol a Ábrahám/Históriája/Irtam 1843/Esztendőben,/Nagy Sándor/ Kecskés 
d i k Duna s Vág folydogál/Rózsa szinü felhők alatt/Gyogyerejű forrás fakad”, Dalos L a j o s é  e z  a z / É n e k e s  K ö n y v / í r t a m  1 6 8 5 / K e c s k é s  

Peti, Tavaszdal, Őszi dal stb.). Ennek a résznek az utolsó két oldalán Petőfi Lajos/1864./Komáromban”.
Sándornak A virágnak megtiltani nem lehet című versét olvashatjuk, de nem A belső borító túlsó oldaláról, ahol a szereplőket („Játszó Személyek”) 

sorolja fel, azt is megtudjuk, hogy ez egy „Comedia a jó és a rossz nevelésről”. Kecskés Lajos kézírásával. 
A mű 14 jelenetből áll és a 75. oldalig tart. A harmadik kisméretű könyvecske a Kecskés-család tulajdonában van, 
Ezt követően két beszélgetés leírása következik. A 76-92. oldalig: „A az elején található bejegyzés szerint: „Petőfi Sándor költeményei 1842-1844”, 
Barát és a Katona között valo beszélgetés mikor Debrecenből a verekedés miatt az összeíró nevét sajnos kitörölték, de a lejegyzés évszáma megmaradt: 
kitsapták az egyik katonává a másik Várady baráttá Lőn 1745 eszten.” A „1867 Pozsony”. 56 oldalon 1842-ből 3, 1843-ból 8, 1844-ből 21 db 
beszélgetés végén a következő dátum: „Vége 1846. 12. Mártius”; a 92-96. költemény szerepel benne és a „Tartalom”.
oldalig: „Rácz Mihály beszél Vörös Mihálynak a holtakról”.
Utána két kisebb írás (a Tartsd meg isten Ferenc császárt kezdetű vers és a A kiállítás a tervek szerint 2012. február 29-ig látogatható.
Visszhang című próza), majd a 19. század első felében íródott hazafias 
költemények olvashatók. Az első a Magyar nemzeti ének, vagyis Kölcsey 
Ferenc Himnusza, ezt követi Vörösmarty Mihálytól a Szózat és a Számadó Emese múzeumigazgató (Komárom)

5Czuczor Gergely (1800—1866) bencés szerzetes, költő, nyelvtudós néhány évig 
az 1820-30-as években a komáromi bencés gimnázium tanára volt.
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