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A Kistérségi Helytörténeti Kerekasztal 52. 
vándorgyűlése

Április 26-án Tokod település múltjával, hagyományaival, 
jelenésével ismerkedtek meg a lábatlani Gerenday Ház 
székhellyel életre kelt helytörténész csoport tagjai.
Először a nagy múltú Tokod- Üveggyár ipartörténetét 
bemutató kiállítást tekintette meg a pártoló tagokkal 
kibővült csapat.
Az üveggyári település Kultúrotthonában lévő kiállítást 
Maros Nándor és kedves felesége, Erzsike mutatta be. 
Az üvegfúvó mesterség csínját-bínját ismerő egykori huta 
mester Francz József az 1892-ben alapított gyár 
történetét, a szakma szerszámait, munkafázisait tárta az 
érdeklődő hallgatóság elé. Nagy érdeklődés kísérte a Fritz 
György egykori műszaki osztályvezető tervei alapján 
elkészült üvegolvasztó 
kemence makettjét.
Elcsodálkozott a 
szépszámú vendégsereg 
a tárlókban elhelyezett, 
a messze múltat idéző 
üvegformák szépségén, 
sokszínűségén. Egy 
nagy múltú gyár dicső 
múltját és jelenkorunk 
szomorú valóságát 
ismerhettük meg 
rövidre szabott 
tartózkodásunk alatt.
Vendégfogadóink 
részéről Szóda József nyugalmazott tanár kísért 
bennünket következő látnivalónk színhelyére.
A történelmi múlt elevenedett meg előttünk. A késő 
római korból származó Castrum 120x140 méteres, vaskos 
falátmérőjű (1,5 m), 11 toronnyal rendelkező, díszes 
kapuval, fürdővel rendelkező tábor maradványai 

visszarepítettek bennünket a római birodalom kemény 
katonai rendjébe.
Majd a jelenkorba csöppentünk. A község általános 
iskolájának korszerű berendezése, felszereltsége, a vele 
szorosan egybeépített tornacsarnok a biztosítéka 
felnövekvő generáció sokoldalú szellemi és fizikai 
felkészítésének.
Látogatásunk fénypontját az Alkotóház 
épületegyüttesének, a benne folyó pezsgő 
hagyományőrzésnek a bemutatása jelentette.
Itt az a megtiszteltetés érte a csapatot, hogy a 
vendéglátók nevében Tóth Tivadar polgármester úr 
mondott néhány szót a római kori Gardellaca – és a mai 
Tokod életéről.
Majd szoros „szakmai” bemutatások következtek. Soós 
Rezsőné – Éva asszony – a község múltjába kalauzolt el 

bennünket. 
Részleteiben szólt arról 
az összefogásról, ami az 
Alkotóház létrejöttében 
a falut jellemezte.
Robotka László 
egykori népművelő, a 
szakkörök munkáját 
mutatta be a jelenlévő, 
csuhés hagyományokat 
ápoló asszonyok 
segítségével. A 
csuhéfonó-csipkeverő 
bemutató igencsak 
elnyerte a jelenlévők 

tetszését.
Huber Andrásné (Gyuriczki Anna – Anci néni) egykori 
iskolaigazgató, aki maga is gyakorlati életre hívója volt a 
hagyományápoló foglalkozásoknak, a korábbi 
batikolásról, annak népszerűségéről szólt nagy 
lelkesedéssel.
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Bemutatta az indulást jelentő kis tájház tisztaszobáját, 
konyháját, berendezését. Ami a régi hagyományokat – pl. 
disznóvágás – bemutató gyakorlati foglalkozások 
eredményeként túl jóra sikeredett. A disznóvágás ínyenc, 
finom fűszerillata szállt a konyha levegőjében – mert 
kézzel fogható valóságában ott lóg a 10-15 pár füstölt 
kolbász. (Valaki az egyikből egy darabot letörött! Becsület 
szavunkra – nem mi voltunk, bár nehéz volt ellenállni.)
Huberné szólt még a községben megjelent helytörténeti 
munkákról, amelyeket én is szíves figyelmébe ajánlok az 
olvasóknak:
Soós Rezsőné: Tokod (2000.)
Huber Andrásné: Törekvések – Huber András és Györköny 
Jerking – életéből (2005.)
Handbauer Rezső: Képes Krónika Tokod település múltjáról 
és a tokodi Üveggyár 112 éves történetéről (2005.)
Prohászka Péter: Tokod a rómaiak korában (Tokod in der 
Zeit der Römer, 2005.)
Huber Andrásné: Fejezetek apám és Tokod életéből 1901-
1953. (2012.)
A foglalkozást néhány aktuális időpont egyeztetéssel – a 
következő találkozás előkészítésével zártuk.
Köszönet tokodi vendéglátóinknak a szép, ismeretekben 
gazdag délutánért.
Megint bebizonyosodott a jelenlévők számára, hogy itt 
élünk a Gerecse lábánál, a Duna, a Pilis övezte síkság, 
dombság területén és milyen keveset tudunk egymás 
értékeiről, településeink történetéről, hagyományápoló 
jelenéről. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, folytatjuk 
találkozóink sorát és igyekszünk pótolni eddigi hiányos 
ismereteinket, megbecsülve elődeink munkáját.
2013. április 26.

Horváth István 
(táti helytörténész, nyugalmazott iskolaigazgató)

Forrás: http://labatlan.hu/52-vandorgyules

A Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal Héregen

Május 24-én a 8 éve alakult Kerekasztal és a megyei 

Honismereti Szövetség tagjai a Duna menti várostól 
délre, a Gerecse hegység gyöngyszemében, a festői 
szépségű környezetben fekvő Héregen tartották 53. 
összejövetelüket.
A református Közösségi Házban Tóthné Imely Márta a 
hely általános iskola igazgatója, a Hagyományőrző 
Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ezt 
követően Nieszner József polgármester röviden 
bemutatta a falu történetét, jelenét. Mondandójának 
történeti vonatkozásait az 1996-ban megjelent Krónika 
című –az idén bővített kiadásban megjelenő- helytörténeti 
mű alapján fogalmazta meg. Az ebben említett tényeken 
túl a mai kisfalu mindennapjairól szólva elmondta: Héreg 
jelenleg is mezőgazdasági település, földjeit a Gyermely 
Rt. műveli, két kisebb ipari üzemén kívül nincs adófizető 
cégük. Közigazgatásilag Gyermellyel és Szomorral 
tartanak fenn közös hivatalt. Kulturális életében 
kiemelkedő a mazsorett csoport, a Bonito nevű blues- és 
a Gerecse Party fúvószenekar.
Lakóinak száma 1036 fő, egyike a megye legkisebb 
településeinek. Jövőjüket -a környék természeti 
adottságait kihasználandó-, a turizmusban látják.
A rövid bemutatás után több helyszínen ismerkedtünk a 
helyi értékekkel. Első utunk Végh László bognármester 
műhelyébe vezetett. A 90 éves iparos ember maga 
mutatta be „birodalmát”. Az általa készített hordókból, 
kerekes kutakból, és főként szekerekből számos darab 
került egykor a falu és környéke paraszti gazdaságaiba. 
Miután erre egyre kevesebb igény volt, a még fellelhető 
adatok alapján elkészítette 8 kocsi fajta makettjét. 
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Megcsodáltuk a tűzoltó -, a szénás –, lovas- és ökrös 
szekerek kicsinyített mását, megismerkedtünk a műhely 
berendezésével, az itt található szerszámokkal.
Látogatásunk a szomszédos református templomban 
folytatódott, ahol Jakab István lelkész ismertetett meg 
bennünket a nagy múltú egyházközség életével, a 
templommal. A falu történelmének hiteles adatai az 
egyház(ak)tól származnak. A helyi reformátusság jelenléte 
a 17. század közepétől, második felétől mutatható ki a 
forrásokban. A felvidéki Ágóról származó betelepülők 
leszármazottai alkották a későbbi korok református 
családjainak magvát. A 18. századi érseki betelepítés Imely 
községből és a birtokpolitika következtében a 
reformátusok kisebbségbe kerültek. Ma a felekezeti 
arányokat tekintve 20% körüli a falun belüli arányuk. 
Templomuk 1787-ben épült, berendezési tárgyai a 19. 
század elejéről maradtak fenn. 2012-ben EU támogatással 
sikerült teljesen felújítani a műemlék jellegű épületet.
Az egyházközség kapcsolatot tart fenn a szlovákiai 
Nyírágó (Agovce) testvér gyülekezetével.
Utunkat folytatván a falu Fő utcáján beugrottunk a 
Tájházba, ahol a héregi padlásokról, pajtákból begyűjtött, 
felújított tárgyakkal, lakásberendezési-, használati 
eszközökkel ismerkedtük. Üdvözöltük a falu törekvését, 
hogy a volt pásztor házból múzeumot szeretnének 
kialakítani, ahol nagyobb helyen lesznek bemutathatók a 
megmentett néprajzi, tárgyi emlékeik.
Ez után a falu főutcájának kiszélesedésében található 
katolikus templom megtekintése következett. A templom 
1737-ben, Esterházy Imre érsek idejében épült, kapuja 
felett Rudnay érsek kőből faragott címere látható. Ez az 
1825. évi bővítésre utal. A Szent László tiszteletére 
szentelt Isten házát többször felújították. Főoltárképének 
eredetije a Keresztény Múzeumban található. Az egyházi 
tulajdonban lévő, 1765-ös építésű plébániaház műemlék 
jellegű. 
A hagyomány őrzésének különleges helyszíne következett. 
Továbbsétálva a Fő utcán már vártak minket ifj. Bircsák 
Károly repülőgép felújító üzemében. A tulajdonos 
a 90-es évek elején települt haza, családi indíttatásra itt 
alakította ki műhelyét, indította meg különleges 

vállalkozását. Nemzetközi kapcsolatai révén kapja 
megrendeléseit, az egész világon nem sok ilyen old timer 
restauráló üzem működik.

Ottjártunkkor éppen egy II. világháborús, Messerschmidt 
típusú gépen dolgozott vezetőnk, Szegedi Miklós és 
csapata. A kanadai megrendelésre készülő egykori 
vadászgép előtt egy másik hasonló típusból berlini 
múzeum számára is „raktak össze” a roncskutatás után 
idekerült, az eredetivel mindenben megegyező példányt a 
héregi mesteremberek. Munkájuk a modern kézműves 
mesterség, a „manus humana” 21. századi alkotásait 
hirdetik, viszik szét a világban, és öregbítik a falu 
hírnevét.
E szép és tartalmas délután végén visszatérve a 
református Közösségi Házba meghallgattuk és 
elfogadtuk Kovács Lajosnak, a Honismereti Szövetség 
megyei elnökének beszámolóját a 2012-ben végzett 
munkáról, az idei folyó tevékenységekről, következő 
megmozdulásokról.
A nap zárásaként a héregi Új hegyi dűlőben egy pohár 
bor mellett kötetlenül beszélgettünk az értékek 
felkutatásának és közvetítésének jövőjéről, a szervezet 
további terveiről.

dr. Horváth Géza 
(könyvtáros-helytörténész, József  Attila Megyei és Városi 

Könyvtár, Tatabánya)
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„Úgy rémlett, 
hogy a föld nagy gyomra fölmordul …”
A nagy komáromi földrengés 250. évfordulója emlékére

Štefan Korbel cseh író 1763-ban írott költeményének a 
fent szereplő két sora érzékletesen jeleníti meg azt a 
rettenetes pillanatot, amely 1763. június 28-án reggel 
negyed 6 és fél 6 körüli időpontokban érte az itteni és 
környékbeli embereket. A komáromi epicentrumú, 
mintegy 8000 km2 nagyságú területen érezhető rengés 
minden idők legpusztítóbb természeti katasztrófája volt 
Komáromban, a Duna két partján. E rettenetes csapás 
250. évfordulója jó alkalmat teremtett arra, hogy a 
Komáromi Klapka György Múzeumban időszaki kiállítás 
keretében felidézzük a várost a különböző 
évszázadokban ért nagy természeti csapásokat, legyen az 
földrengés, árvíz, vagy járványok.

Komárom földrajzi helyzete kedvező teret adott a 
természeti csapásoknak: az amúgy védelmet, számos 
megélhetési forrást és közlekedési lehetőséget nyújtó 
folyók évente kétszer árvizet jelentettek, a csallóközi 
mocsarak a ragályokat terjesztő szúnyogok élettereként 
szolgáltak. A vizek, mocsarak, s az erődrendszer 
gyűrűjébe így bezárt városban kiépült sűrű egymás 
melletti házak láncolata pedig szintén a járványok, ill. a 
tüzek elterjedését segítette. 
Az 18. század első felében, az ország török háborúk utáni 
újjáépítésében való részvétele miatt kiemelkedő fejlődést, 
anyagi gyarapodást elért Komárom, 1745-ben a szabad 
királyi városok sorába emelkedett. A Duna túlsó partján, 

Szőny községben a Zichy grófok virágzó barokk 
uradalmat hoztak létre, a mellette lévő Új-Szőnynek pedig 
elsősorban a dunai átkelésben volt nagy szerepe.
Ezt a fejlődő, templomokkal és barokk házakkal, 
palotákkal kiépült várost döntötte romba az 1763. évi 
földrengés. A károkat összegző jelentés szerint 
Komáromban 279 ház összeomlott, 353 ház részben 
összedőlt, 213 ház nagy költséggel, 219 ház kis költséggel 
javítható. Megsérült a Szent András, a Szt. János, a 
jezsuita, a ferences templom, a Szt. József  kápolna és 
kórháza, a görög katolikusok temploma, a Városháza, a 
városon kívül pedig a Kálvárián emelt kápolna. 63 
személy meghalt. Szőnyben 266 adózó házból 147 ház 
megsérült, ezen kívül a jegyző háza és az öregmalom is. 
Összedőlt az 1748-ban épült katolikus templom és az 
épülőfélben lévő Zichy-Berényi kastély annyira 
megromlott, hogy az eredetileg tervezett, impozáns 
emeletes főúri kastély helyett csak egy kisebb földszintes 
udvarház épült meg. Új-Szőnyben megsérült többek 
között a nagyfogadó, és 116 adózó házból 32. A 
Monostori Szőlőhegyen található lakóházban is kár 
keletkezett.
A katasztrófa tragikus fordulópontot jelentett a város 
életében, ezért a hivatalos dokumentumok mellett a 
korabeli írók, költők is igyekeztek hiteles és érzékletes 
képet festeni a történtekről. 
Štefan Korbel mellett, a magyar klasszicizmus első 
jelentős költője, Baróti Szabó Dávid is megverselte az 
eseményt. „A komáromi földindúlásról” című költeménye 
1777-ben jelen meg először. 
1798-ban látott napvilágot az a „Verses levelezés, a’ mellyet 
folytatott gróf  Gvadányi József  magyar Lovas Generális Nemes 
Fábián Juliannával, Nemes Bédi János Élete Párjával, amellybe 
több nyájas dolgok mellett, Királyi Komárom Városába történt 
siralmos Föld-indúlás-is le-írattatott, és a’ Versekbe 
Gyönyörködők’ kedvekért ki-adattatott.” A rendkívül értékes 
és ritka kötet a József  Attila Megyei Könyvtár 
gyűjteményében található, ahonnan dr. Voit Pál 
könyvtárigazgató és dr. Horváth Géza helytörténeti 
könyvtáros jóvoltából a kiállításra kölcsön kaptuk.
Fábián Julianna Bédi János komáromi csizmadiamester 
felesége volt, akinek népszerű irodalmi szalonjában 
ismerkedett meg Csokonai Vitéz Mihály Vajda 
Juliannával. A költőnő gróf  Gvadányi Józseffel 
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folytatott verses levelezést. 1796-ban a földrengést 
„beszélték” meg, mivel Juliannának, aki 1765-ben 
született, még közvetlen értesülései voltak szüleitől és 
ismerőseitől a történtekről. A költőnő igen érzékletesen 
részletezi a rengést kísérő jelenségeket: „A’ matériának 
számtalan rosz vólta,/ A’ Győri Dunában kék lángját fel-
olta./…Úgy rengett, és zörgött a’ föld házam táján,/ Midőn e’ 
láng ki-jött szőke Duna száján./ …Ekkor lett a’ földnek meg-
hasadozása,/ ’S azokon kénköves vizek fel-buzgása./ Ellenkező 
vala, büdös köves szaga,/ Főképpen a’ hol ez magasra dagada./ 
A’ Kánvás kútakból a’ víz fel-tolódott,/ Fövenyes sáros víz 
szájokon nyomódott./ …A’ föld egy órába ötször hatszor 
zörgött,/ Mint ágyú úgy morgott, nagy zúgással dörgött./ Némelly 
hellyen sarat okádott nyílásán,/ Sok hellyen szikrákkal láng jött 
hasadásá./… De még itt sem szűnt meg a ’ földnek dörgése,/ Sőt 
még szaporodott a ’ nép rémülése./ Mert rengés, villámlás, 
tsattanás hallatott,/ Tüzesült sok menykő felhőkből szóratott.” 
Részletesen ír a földrengés okozta pusztításokról és felsorolja az 
ismert áldozatokat is, de „Sok ide való-is meg-nem esmértetett,/ 
Mivel ábrázattyok nagyon meg-sértetett./ Sokakra pediglen éppen 
nem akadtak, A’ kikre a’ bóltok, és pintzék szakadtak.” 
Mindezek mellett a történtek „Tudományos” magyarázatát is 
leírta: „Négy Elementumok rettentő tsudája./ Okozzák a’ 
szélnek kemény dühössége,/ Salétromos tűznek lángló hevessége./ 
A rosz levegőnek meg-romladozása,/ A’ vizeknek föld közt való 
jádzódása./ Mivel ezek meg-nem egyeznek egymással,/ Földnek 
üregébe vannak tolongással./ Viaskodnak szörnyen tellyes 
erejekből,/ Úgy hogy a’ föld gyomrád mozgattyák hellyekből./ 
Melly ellenkezés közt ezen valóságok,/Egymásban ütközvén 
erejek, ’s nagyságok./ A földnek gyomrában, melly kis, s’ nagy 
lyukakkal/ Tele van valóban számtalan sokakkal./ Meg-
gyúlnak; és mivel a’ föld üregéből,/ Fel nem ütődhetnek meg-szorult 
hellyéből;/ Azt rettentő módon rengetik mozgattyák,/ Zúgás 
ropogással felettébb ingattyák.”
A földrengés leírása természetesen Jókai Mór
 munkásságából sem maradhatott el, aki az 1858-ban 
megjelent „Az elátkozott család” című regényében 
érzékletes képet fest az katasztrófáról.

A kiállítás, mint említettük, kitér a járványokra (kolera és 
pestis), illetve az árvizekre, melynek szomorú aktualitást 
adtak a 2013. június eleji események. A tárlaton a Duna 
helyi rekordvízállásaként a 2002. évi nyári áradás idején, 
augusztus 17-én mért 802 cm szerepel. Ennél 43 cm-rel 

magasabban, 845 cm-en tetőzött idén június 8-án 
Komáromnál a Duna. A szakemberek, a katonaság és az 
önkéntesek egybehangolt munkájának eredményeként 
azonban az ideiglenes és állandó gátak a mederben 
tartották a Dunát.
Az időszaki kiállítás 2013. július 14-ig volt látogatható, 
ősszel pedig a CSEMADOK Észak-Komáromi 
Szervezete helyi központjában lesz látható.

Számadó Emese 
(múzeumigazgató, Klapka György Múzeum, Komárom)         
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