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A doni hősökre emlékezett a KEBEL 

MÁRKU MÓNIKA 

1Néhány évvel ezelőtt György Károlyné Rabi 
Lenke, akkori komáromi könyvtárigazgató és 
helyismereti könyvtáros a KEBEL felkérésre 
nekilátott, és összegyűjtötte azoknak a komáromi 
katonáknak a névsorát, akik a II. világháború 
keleti frontjainál lévő harcokban vesztették éle-
tüket. Aztán ezeknek a katonáknak a nevéből 
emléktáblát készítettek.  Az ő tiszteletükre avat-
tak idén is emléktáblát a doni katasztrófa 72. 
évfordulója alkalmából (1943. január 12.) a Ko-
máromi Erődök Barátainak Egyesülete (KEBEL) 
tagjai.  

Az első emléktábla három évvel ezelőtt készült 
el. Ezt egészítették most ki egy újabb, teljesebb 
névsorral rendelkező emlékművel a Monostori 
Erődben. Mint ahogy minden évben, úgy most is 
szívbemarkoló ünnepi beszéddel emlékeztek a 
doni hősökre. Bágyi Ferencné, az egyesület el-
nöke felolvasott egy korabeli levelet, amit egy 
visszavonuló katona írhatott családjának.  

Az egyesület célja, hogy a már jelentősen meg-
fogyatkozó leszármazottak mellett legalább 
évente egyszer emlékezésre késztesse a mai kor 
embereit, Komárom polgárait erre a szörnyű 
katasztrófára. Ezért is jó, hogy ez az emléktábla 
az évente több ezer látogatót vonzó Monostori 
erődben kapott helyet.  
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 Ez az írás a következő cikk alapján készült: Sárai Evelyn: 

„Kötelességünk őrizni a hős katonák emlékét” In: Kisalföld 

70. évf. 15. sz. 9. p. 

Megalakult az észak-komáromi 

Szekeresgazdák Hagyományőrző 

Egyesület 

MÁRKU MÓNIKA 

Észak-Komáromban nagyjából 30 ember gondol-
ta úgy, hogy az egykor nagy tiszteletben álló 
szekeresgazda hagyományt felújítják, és megis-
mertetik a mai kor embereivel is. Ennek apropó-
ján hozták létre a Szekeresgazdák Hagyomány-
őrző Egyesületet Észak-Komáromban a leszár-
mazottak.  

 

Az alakuló ülés résztvevői.  

A kép forrása: www.dunataj.sk 

Ez az egyesület nemrégiben tartotta alakuló ülé-
sét az észak-komáromi református parókián.  Az 
ülésen természetesen megválasztották elnöküket 
is, aki Farkas Gáspár lett.  Az egyesület tagjai-
nak célja feléleszteni és népszerűsíteni a 
szekeresgazda hagyományokat, amit előadások-
kal és nemzeti ünnepségeken való részvétellel 
kívánnak megvalósítani. 

Kik is voltak a szekeresgazdák? Farkas Gáspár 
a következőképpen jellemezte őket: Igen művelt, 



írástudó emberek voltak, akik több nyelven be-
széltek. Rendkívüli szerepet játszott életükben a 
vallás. Minden családban megtalálható volt a 
Károli-féle Biblia és a Szikszai imádságoskönyv. 
Nagy hangsúlyt fektettek a szűkebb hazájuk tör-
ténelmének megismerésére, ápolására is. A val-
lási könyvek mellett a komáromi kalendárium is 
olvasmányaik között szerepelt.  Városuk köztisz-
teletben álló polgárai voltak, akik adományozni 
sem restelltek. Ezt példázza, amikor az 1700-as 
évek végén a református templom építésekor 
fejenként mintegy 2,5-3 kilogramm ezüstöt 
(díszegyenruhájuk ezüstgombjait, -láncait) ado-
mányoztak a költségek fedezésére. 2 

 
Kép forrása: www.dunataj.sk 

 

A hagyományok szerint a komáromi 
szekeresgazdák a honfoglaló magyarokig vezet-
ték vissza származásukat, akik a törökök elleni 
háborúkban végzett kimagasló helytállásukért 
kaptak föld nélküli nemesi címet. Életüket azon-
ban továbbra is az állattenyésztés, a földművelés, 
a fuvarozás és a hajóvontatás jellemezte. 

Életükben a fordulópontot a második világhábo-
rút követő kitelepítés jelentette, melynek során 
az Észak-Komáromban élő mintegy 200 család-
ból csupán 15 maradhatott szülővárosában.  
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 Ez az írás a következő cikk alapján készült: Sárai Evelyn: 

„A leszármazottak egyesületet alapítottak : Felélesztik a 
szekeresgazda-hagyományokat Észak-Komáromban. In: 
Kisalföld 70. évf. 17. sz. 9. p. 

 

Csukás László, a néhai szekeresgazdák egyik mai leszár-

mazottja korabeli hagyományos öltözetben.  

Kép forrása: www.dunataj.sk 

 

„Ezt a hazát tehát elvesztettem” — 
Könyvismertető 
 
MÁRKU MÓNIKA 

„Ezt a hazát tehát elvesztettem” címmel tavaly 
ősszel ismét megjelent a komáromi Klapka 
György Múzeum gondozásában, Számadó Emese 
szerkesztésében egy kiadvány.  A kötet a 
Holokauszt 70. évfordulója alkalmából megren-
dezett programsorozat részeként a holokauszt 
komáromi eseményeit mutatja be.  

A könyv két nagyobb részre tagolódik. Az első 
részben történeti áttekintést kapunk a ’40-es évek 
végétől 1950-ig a komáromi, a szőnyi, és a me-
gyei zsidóság életéről, tevékenységéről, betöltött 
szerepéről, a deportálásokról, a munkaszolgálat-
okról, a Csillagerődben őrzött politikai foglyok-
ról és cigányokról. Korabeli dokumentumok, 
fényképek, összegyűjtött táblázatok, statisztikai 
adatok teszik még elevenebbé a történteket. A 
kiadvány első részének szerzői: Számadó Emese, 
Rabi Lenke, Fehér Tamás, Macher Péter, Bár-
sony János, Daróczi Ágnes és Pokornyi Gábor.  

A második részben interjúkat, emlékezéseket, 
beszélgetéseket olvashatunk Észak- és Dél-
Komáromhoz, Szőnyhöz kötődő túlélőkkel, (akik 
itt születtek, éltek vagy ma is élnek), illetve túl-
élőkről és áldozatokról, zsidómentőkről, ember-



segítőkről. A történeteket ebben a részben is mai 
és egykori családi fotók, iratok, levelek, doku-
mentumok teszik még emlékezetesebbé. A 
könyv megjelenésével egyidejűleg egy időszakos 
kiállítás is készült a forrásul szolgált képekből és 
dokumentumokból.  

A kiállítás megtekinthető a Klapka György Mú-
zeumban 2014. okt. 17-től 2015. ápr. 5-ig. 

 
 

Kép forrása: www.kgym.hu  

 

 

Tata Körmendi Gézát gyászolja 

SZILASSI ANDREA 

2015. január 21-én, életének 86. esztendejében 
elhunyt Dr Körmendi Géza nyugalmazott tanár, 
gimnáziumigazgató, helytörténész.  

1929. június 1-én született Tatán iparos szülők 
gyermekeként. Édesapja úri szabó, édesanyja 
háztartásbeli volt. Apai ágú nagyapját a híres 
tatai fazekasok egyik jeles képviselőjeként tart-
ják számon. Egyik interjújában anyai ágú nagy-
apját is említi, mint akitől a legtöbb tulajdonsá-
got örökölte.  

Tanulmányait a református elemiben kezdte, 
majd a helyi piarista gimnáziumban tanult to-
vább. Közben Bodmérre költöztek, ahonnan na-
ponta vonatozott és gyalogolt be az iskolába. 

1945-ben a háború kényszerű fordulatot hozott 
életében. 16 évesen leventének, majd önkéntes 
katonának állt. Kisigmándon szolgált a tábori 
pékségnél. A háború szele Ausztriába, majd 
Csehországba is elrepítette. Az amerikai hadse-
reg fogságába került, akik átadták az oroszoknak. 
Így jutott el Máramarosszigetre. Szerencsére 18 

éven aluli katonaként nem tekintették felelősnek 
a háborúért és elengedték.  

A háború után folytatta középiskolai tanulmá-
nyait. 1948-ban sajnálatos módon baleset érte, 
amikor egy vasúti szerencsétlenség következté-
ben elveszítette fél karját, és egyik lába is mara-
dandóan károsodott.  

Piarista tanáraira mindig jó szívvel emlékezett. 
Elmondása szerint magyarságtudatát, erkölcsét 
és hazaszeretetét ők alapozták meg. Egyetemre 
iparos származása miatt akkor még nem vették 
fel. Első felsőfokú képzését Pécsett végezte a 
tanárképző főiskolán. Néprajzi és nyelvtudomá-
nyi érdeklődését egy pécsi tanár, Dr. Temesi 
Mihály hatásának tulajdonította. Az egyetemet 
sok évvel később végezte el levelező tagozaton, 
munka mellett, szintén magyar-történelem sza-
kon. Néprajzi tanulmányokat is folytatott. 1979-
ben doktorált az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen a Tatai Gimnázium névtára 1765–2007. 
című disszertációval.  

Első munkahelye 1954-től Tarjánban volt, ahol 
magyart és történelmet tanított az általános isko-
lában. Később Tatán kapott állást a gimnázium-
ban. Kezdeti tanár éveiben egy irodalmi színpa-



dot is alapított, amely országos hírre tett szert. E 
színpadon kezdte valaha szárnypróbálgatásait 
Császár Angéla színésznő is. 38 évesen, mind-
össze két év gimnáziumi tanári munkát követően 
kinevezték igazgatónak. Vezetése során arra tö-
rekedett, hogy szülővárosának legyen egy kor-
szerű, színvonalas gimnáziuma, amelyben 
ugyanakkor tovább él a piarista értékrend is. 17 
éven át irányította a város gimnáziumát, amely a 
középiskolák országos rangsorában igen előkelő 
helyet foglalt el ez idő tájt. 

Rokkantnyugdíjazását először fájdalommal élte 
meg, de rövidesen új utakra lépett. Tudományos 
kutatásba kezdett, majd helytörténeti, néprajzi, 
nyelvészeti tárgyú írásokat kezdett publikálni. 

1976-ban más lokálpatriótákkal együtt megalapí-
totta a Tata Baráti Köre szervezetet, amelyet hat 
éven át elnökként vezetett. Szakmai életútját, 
emlékművét kitüntetéssel is jutalmazták.  Tata 
Város Zsigmond Király Díjjal ismerte el őt hely-
történeti munkáiért, pedagógiai tevékenységéért 
pedig átvehette a hazai legrangosabb szakmai 
kitüntetést, az Eötvös József-díjat. 

Élete sokszor küzdelmesre sikeredett. Elmondása 
szerint ötször kellett megtanulnia járni. A fel-
nőttkori események vasúti balesetének és egyéb 
betegségeinek következményei voltak. Mindazo-
náltal mindig sikerült talpra állnia, és valami új, 
tiszteletre méltó ügybe fognia, amit aztán kitar-
tóan végig tudott vinni.  

Felesége, Hadnagy Izabella szintén pedagógus, 
mint ahogyan két gyermeke, Izabella és Noémi is 
erre a pályára léptek.  

2015. január 21-én itt hagyta szeretteit, tisztelőit, 
de életműve örökké velünk marad. Dr. Körmendi 
Gézát Tata városa saját halottjának tekinti. Te-
metése 2015. február 2-án lesz 13 órától a 
Környei úti temetőben. 3 
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 E cikk részben Dr. Körmendi Gézának a Demokrata c. lap 

számára adott interjúja alapján készült. 
2010. március 10.  Arckép – Körmendi Géza. 
http://www.demokrata.hu/ujsagcikk/arckep_kormendi_geza/  

 

Dr. Körmendi Géza.  

Kép forrása: www.tata.hu 

 
Dr. Körmendi Géza könyvei a József 
Attila Megyei Könyvtárban 
 
Összeállította: PETÉNYI ERZSÉBET 

060 
T 34 
   A tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve : a 
gimnázium fennállásának 244., az Egyesület megala-
kulásának 20. évében / szerk.Körmendi Géza ; [a 
fényképeket kész. Abernitsné Kovács Ella et al.]. - 
2005-2009. – Budapest : Argumentum Kiadó ; Tata : 
Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete, 2009. - 
82 p. : ill. ; 25 cm 
   ISBN 978-963-446-519-5 
 
 
060 
T 34 
   A tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve : az 
iskola fennállásának 225. éves jubileuma alkalmából 
/ szerkesztette Körmendi Géza. - Tata : Tatai Gimná-
zium Öregdiákjainak Egyesülete, 1990. - 31 p. : ill. ; 
25 cm 
   ISBN 963-04-0311-0 
 
 
060 
T 34 
   A tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve / 
szerk. Körmendi Géza ; [a fényképeket kész. Fessel 
György et al.]. - Tata : Tatai Gimnázium Öregdiákja-
inak Egyesülete, 1993. - 35 p. : ill. ; 25 cm    ISBN 
963-04-0311-0 



060 
T 34 
   A tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve / 
szerk. Körmendi Géza. - Tata : TGÖE, 1996. - 36 p. : 
ill. ; 25 cm 
 
373 
E 61 
   A tatai Eötvös József Gimnázium jubileumi év-
könyve / [a szerkesztésben közreműködtek Keller 
György, Kovács Gáborné és Körmendi Géza ...] ; 
[előszó Havasi Ferenc]. - [Tata] : [Eötvös József 
Gimnázium], [1966] (Komárom : Komáromi Nyom-
da és Kiadó Kft.). – 103 p. : ill. ; 24 cm 
 
373 
T 34 
   A tatai gimnázium névtára, 1765-2002 : a 
Kegyestanítórend Tatai Gimnáziuma (1765-1948) és 
az Állami Gimnázium (1948-1951), valamint az Eöt-
vös József Gimnázium (1951-2002) tanárai és diákjai 
/ az adatokat 
összegyűjt., a kötetet összeáll., a bev. és a kísérő 
tanulmányt írta Körmendi Géza. - Budapest : Argu-
mentum Kiadó, 2004. - 424 p. ; 24 cm 
 
390 
K 66 
   Komárom megyei néprajzi füzetek / szerk. Kör-
mendi Géza. - 1. (1985). - Tatabánya : Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat. Komárom Megyei Egyesü-
let, 1985. - 80 p., 3 t. ; 20 cm 
   ISSN 0237-1634 
390 
K 66 
   Komárom megyei néprajzi füzetek / szerk. Kör-
mendi Géza. - 2. (1987). - Tatabánya : Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat. Komárom Megyei Egyesü-
let, 1987. - 128 p. : ill. ; 20 cm 
   ISSN 0237-1634 
 
390 
K 66 
   Komárom megyei néprajzi füzetek / [szerk. Kör-
mendi Géza]. - 3. (1988). - Tatabánya : Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat. Komárom Megyei Szerve-
zet. Néprajzi Szakosztály, 1988. - 164 p. : ill. ; 20 cm 
   ISSN 0237-1634 
 
390 
K 66 
   Komárom-Esztergom megyei néprajzi füzetek / 
[szerk. Körmendi Géza]. - 4. (1990). - Tatabánya : 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Komárom 
Megyei Szervezet. Néprajzi Szakosztály, 1990. - 126 
p. : 
ill. ; 20 cm 
   ISSN 0237-1634 
 

390 
K 66 
   Komárom-Esztergom megyei népi iparművészek 
kiállítása : Tata-Vár, 1993. július 11 - augusztus 8. / 
[kat.terv Ölveczky Gábor] ; [fotó Szamódy Zsolt] ; 
[bev. Körmendi Géza]. - Tata : Népművészeti Egye-
sület. Komárom-Esztergom megyei Szervezet, 1993 
(Komárom : Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.). - 15 
p. : ill. ; 31 cm 
 
390 
K 90 
   A tatai vízimalmok / írta Körmendi Géza. - Tata : 
Hazafias Népfront. Tata. Városi Bizottság, 1988 (Bá-
bolna : Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát nyomdá-
ja). - 58 p. : ill. ; 24 cm 
   ISBN 963-00-1238-3 
 
390 
P 37 
   Paraszti élet a Duna két partján / szerk. Körmendi 
Géza.- Tatabánya : Komárom-Esztergom (megye). 
Önkormányzat, 1992. - 4 db.; 26 cm 
   ISBN 963-7190-25-2 
390 
T 34 
   Tatai népi kerámia : kiállítás és vásár 1991. július 
14-től augusztus 8-ig, Tata, Vár / [szöveg Körmendi 
Géza] ; [fotó Varga Edit]. - Tata : [s.n.], 1991 (Ko-
márom : Komárom-Esztergom Megyei Nyomda és 
Kiadó Vállalat). - [16] p. : ill. ; 21 cm 
 
640 
K 90 
   Kaszinók, kávéházak, vendéglők, kocsmák Tata-
Tóvároson (1766-1950) / Körmendi Géza. - [Buda-
pest] : Argumentum, 2012. - 201 p. : ill. ; 22 cm 
   ISBN 978-963-446-672-7 
 
666 
K 90 
   A tatai fazekasság története / Körmendi Géza ; 
[kiad. a Komárom Megyei Tanács VB. Művelődés-
ügyi Osztálya és a Népművelési Tanácsadó] ; [a raj-
zokat kész. Ipach József]. - [Tatabánya] : Népműve-
lési Tanácsadó : Komárom (megye). Tanács. Műve-
lődési Osztály, [1964]. - 81, [16] p. : ill. ; 20 cm 
 
666 
K 90 
   A tatai fazekasság története / Körmendi Géza ; 
[fotók Haraszti Norbert, Körmendi Géza] ; [minták 
Ipach József] ; [rajzok Kaszál József, Réti András]. - 
Tatabánya : Komárom (megye). Tanács. Művelődési 
Osztály, 1988. - 116 p. : ill. ; 20 cm. - (Komárom 
megyei honismereti kiskönyvtár, ISSN 0139-3227 ; 
19.) 
   ISBN 963-7190-082 
 



690 
K 90 
   A tatai tégla- és cserépgyárak története / írta Kör-
mendi Géza. - Tata : Tata. Önkormányzat, 2000 (Tata 
: Sollers Nyomdaipari Kft.). - 63 p. : ill. ; 24 cm 
   ISBN 963-03-7158-8 
 
726 
K 90 
   Tatai és tóvárosi kápolnák, templomok harangjai-
nak története / Körmendi Géza ; [sajtó alá rend. 
Sinkó Ildikó]. - Tata : Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár, 2014. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Tatai Patrióta 
sorozat, ISSN 2062-7408 ; 6.)    ISBN 978-963-
89551-5-9 
738 
T 34 
   A tatai fazekasság = Tataer töpferei / [a kat. össze-
áll. Kemecsi Lajos] ; [bev. Körmendi Géza] ; [fény-
képezte Mohainé Varga Edit] ; [katalógusterv 
Ölveczky Gábor]. - Tata : Kuny Domokos Múzeum, 
1995. - 88 p. : ill. ; 24 cm 
   ISBN 963-7110-12-7 fűzött 
 
796 
K 90 
   Sportegyesületek és sportélet Tata-Tóvároson, 
1910-1985 / írták Körmendi Géza, Süttő Olivér ; 
kiad. a Tatai Atlétikai Club. - [Tata] : Tatai Atlétikai 
Club, 1987. - 148 p. : ill. ; 24 cm 
   ISBN 963-02-4841-7 
 
800 
K 66 
   Komárom megye földrajzi nevei / szerk. Balogh 
Lajos és Ördög Ferenc ; közzétette Gerstner Károly 
[et al.] ; [a mutatót összeáll. Tapolcainé Sáray Szabó 
Éva]. - Budapest : Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság, 1985. - 494 p., [11] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (A Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 
0133-218X ; 169.) 
   ISBN 963-7501-77-0 
   ISBN 963-7501-78-9 
 
800 
K 90 
   Komárom megye helységneveinek rendszere / írta 
Körmendi Géza ; [szerk. Ördög Ferenc] ; [a térképe-
ket rajz. Török Viktória]. - Budapest : Magyar Nyelv-
tudományi Társaság, 1986. - 64 p. ; 24 cm. - (A Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 
0133-218X ; 173.) 
   ISBN 963-7501-66-5 
 
908 
K 90 
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