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Megismerem, megszeretem, megőr-
zöm –helytörténeti vetélkedő  
diákoknak 

Dr. Horváth Géza, Szilassi Andrea 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

és a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

egy háromfordulós vetélkedőt szervezett diákok-
nak a megye értékeivel kapcsolatban. Az 
együttműködés során a könyvtár munkatársai 

végezték a szakmai munkát, az önkormányzat 

pedig biztosította a helyszínt és a nyereménye-
ket, továbbá részt vállalt a döntőn a zsűrizésben. 

A 2016 novemberében megjelent felhívás alap-
ján a megadott határidőig 23 általános és közép-
iskolás csapat nevezett be a versenyre. Az első 

forduló feladata az volt, hogy a megadott szem-
pontok és források alapján a négyfős csapatok 

dolgozzanak fel egy-egy olyan települési neveze-
tességet, amely még nem szerepel sem a telepü-

lési, sem a megyei értékek között, de arra java-
solható lenne. A pályázati anyagot úgy kellett 

elkészíteni, hogy alkalmas legyen benyújtásra a 

települési értéktárba.  

A második fordulóra 2017. január 17-én került 

sor egy online vetélkedő keretében. A csapatok 

inkognitóban versenyeztek  egy-egy madárfajta 

nevét viselve. A megadott időpontban beléptek a 

JAMK erre a célra létrehozott, titkosított webol-
dalára, ahol a rendelkezésre álló, közel másfél 

óra alatt megoldották a feladatsort. Ebben volt 

keresztrejtvény, képfelismerés, értékek és telepü-

lések párosítása, igaz-hamis állítások, továbbá 

egy részletesebben kifejtendő téma. A megoldá-

sokat egy háromfős zsűri értékelte a JAMK-ból: 

dr. Horváth Géza helytörténész és Mikolasek 
Zsófia, a Megyei Módszertani és Ellátási Osztály 

vezetője, továbbá Török Csaba rendszerinforma-
tikus. A résztvevő csapatok kiváló teljesítményt 

nyújtottak. A zsűri megállapította, hogy az álta-
lános iskolások rendkívüli felkészültségről tettek 

tanúbizonyságot. Kiemelt elismerés illeti ezért 

felkészítői tanáraikat. A második forduló után a 

következő eredmények születtek: 

Általános iskolás, 7-8. osztályos korosztály:  

I. helyezett a BAGOLY csapat 70 ponttal  
Oroszlányi Hunyadi Általános Iskola 
Téma: Az oroszlányi szlovák tájház  
Felkészítő tanár: Bánfalvi Attila  

II. helyezett a DARU csapat 68 ponttal  
Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 
Téma: A  tatabányai Lapatári malom  
Felkészítő tanár: Rákász Mihály  

III. helyezett a CSALOGÁNY csapat 57 ponttal  
Tatabánya, Bánhidai Jókai Mór Ált. Iskola 
Téma: A tardosi vörös márvány   
Felkészítő tanár: Erdélyi Ádám 

Középiskolás, 9-10. osztályos korosztály:  

I. helyezett a FLAMINGÓ csapat 63 ponttal  
Tatai Református Gimnázium 
Téma: Dr. Kálmán Attila életműve  
Felkészítő tanár: Márkus Gábor; és holtversenyben 

a FECSKE csapat szintén 63 ponttal 
Tata, Eötvös J. Gimnázium és Kollégium  
Téma: A piarista rendház épülete  
Felkészítő tanár: dr. Kerekes Kornélia  

III. helyezett a GÉM csapat 62 ponttal  
Esztergom, Balassa Bálint Szakgimnázium 
Téma: A Babits-ház értékei  
Felkészítő tanár: Erősné Vörös Viktória 
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Az általános iskolás versenyzők a zsűrivel kiegészülve. 

Valamennyi fotót Török Csaba készítette 

A következő megmérettetés a döntő volt, amely-
re 2017. február 14-én került sor a tatai Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében. A zsűri elnöke 

délelőtt Czunyiné dr. Bertalan Judit, délután  
dr. Kancz Csaba volt. A zsűri tagjai voltak még: 
Borsó Tibor, Popovics György, Berczellyné 

Nagy Marianna és dr. Horváth Géza. 

 

dr. Horváth Géza állította össze a feladatokat,  
Mikolasek Zsófia vezette le a vetélkedőt 

Az eseményt élőben közvetítette a helyi televí-

zió, és interneten is követhették az érdeklődők. 

Délelőtt az általános iskolai korosztály, délután a 

középiskolások versengtek. A döntő feladatai 

közül nagy tetszést aratott a "manökenek" bemu-
tatója, akik korhű viseletben és felszereléssel 

jelentek meg a helyszínen. A csapatoknak fel 

kellett ismerni, melyik értéktárbeli elemhez lehet 
kapcsolni a figurákat és eszközeiket. Megjelent a 

versenyzők előtt többek között egy komáromi 

szekeresgazda kiegyenesített kaszával, egy 

brigetiói legionárius és egy XVII. századi köz-
nemesi - polgári viseletbe öltözött hölgy, továb-

bá egy török szegbán (seymen) szabjával a kezé-

ben. 

A csapatok ezúttal is nagyszerűen dolgoztak; 

szoros eredmény született. Az általános iskolá-

soknál ismét az Oroszlányi Hunyadi Általános 

Iskola győzedelmeskedett. Második lett a 

Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Tatabányá-

ról, harmadik a Móra Ferenc Általános Iskola - 
szintén a megyeszékhelyről. A középiskolások-
nál ezúttal is a Tatai Református Gimnázium 

csapata nyert. Őket az Eötvös József Gimnázium 

diákjai követték, harmadik pedig az esztergomi 

Balassa Szakgimnázium csapata lett. 

 

Az oroszlányi általános iskolások csapata 
szlovák viseletben érkezett. 

A győztes csapatok valamennyi diákja nyert egy 
Amazon Kindle olvasót, továbbá egy tízezer 

forintos könyvutalványt. A második helyezettek 

egy-egy tizenötezer forintos, a harmadikak tíz-
ezer forintos könyvutalványt kaptak jutalmul. A 
felkészítő tanárok munkájának elismerése sem 
maradt el, ők egységesen tizenötezer forintos 

könyvutalványt vehettek át. Gratulálunk a ver-
seny résztvevőinek és köszönjük a színvonalas 

felkészülést! 

 

A tatai "Refi" diákjai a döntőben is győzni tudtak 



 
 

Szent Borbála emlékülés a  
Tatabányai Múzeumban 

Sári Aliz Imola 

 

2016. december 1-jén kezdetét vette a harmadik 

Szent Borbála Hagyományőrző Emlékülés a Ta-
tabányai Múzeumban. Kezdettől fogva arra töre-
kedtek a szervezők, hogy minden egyes konfe-
renciát egy meghatározott téma köré építsék fel. 
Ebben az évben a bányatérképek létrejötte volt a 
kiemelt téma. A programhoz stílusosan egy tér-
képészeti kiállítás is kapcsolódott. 

 

Kiss Vendel levezető elnök és Altdorferné Pál Gabriella, a 
Tatabányai Múzeum igazgatója. Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A rendezvényt Altdorferné Pál Gabriella, továb-
bá Bereznai Csaba alpolgármester nyitották meg. 

Mindketten kiemelték, hogy fontosnak tartják az 

ilyen megemlékezéseket, hiszen a bányászat 

alapvetően hozzátartozik sok tatabányai ember 

múltjához. Egyfajta közös kiinduló pont, amely 

közösségformáló erő is egyben. A közös emlé-

kezés összekovácsolja a helybéli embereket. Et-
től azonban még nem zárt közösségek. Ha azt 
látják, hogy egy újonnan érkező ember szeretne a 
közösség tagjává válni, és tesz is értük, akkor 
befogadják őket. A bányászközösség rengeteg 

kulturális értéket hordoz magában, úgymint 
egyenruhák, kitüntetések, zászlók, ünnepeik, 

végül a kollektív emlékezetük, amelyet nem res-
tellnek átadni a fiatalabb generációknak. 

Benke Tamás, a Szent Borbála Akadémiai Kör 

Egyesület elnöke arról beszélt, hogy szívmelen-
gető látni, amint a fiatalabb korosztály is érdek-
lődik a bányászati hagyományok iránt. A bá-

nyásznap egyébként eredetileg nem szeptember 
első hétvégéje volt, hanem december 4-én, Szent 
Borbála emléknapján tartották. Kevésbé közis-
mert, hogy Szent Borbála mellett Szent István is 
a bányászok védőszentje. Hozzá kapcsolódik az 

első bányásznap megrendezése Tatabányán, 

amely 1922. augusztus 20-án volt. Ebből is lát-
szik, hogy jól megférhet egymás mellett vallás és 

bányászat, mint szakmai, fizikai tevékenység. 

„Bányászzászlók, mint a közösség összetartozá-

sának a szimbólumai”  erről a témáról Szemán 

Attila beszélt, aki a soproni Központi Bányászati 

Múzeum főmuzeológusa. Fontos önkifejező esz-
köz volt a zászlók megalkotása. Típusuk, színük, 

olykor mintázatuk jól tükrözi a kor szellemét. A 

klasszikus bányász jelkép mellett – mint, például 

a keresztbe tett ék és kalapács – feltűnnek vallási 

jelképek és személyek is a zászlókon. (pl. Szent 
Katalin, Szent Borbála) Színeik is változatosak: 
zöld és ezüst mellett fehér és világoskék, a szo-
cialista időkben pedig a fekete-piros színkombi-
náció volt jellemző. A magyar koronázási jelvé-

nyek, a Szent Korona is megtalálható egyes zász-
lókon. Előfordult, hogy ezeket a jelvényeket ké-

sőbb letakarták. 

 



A bányászélet nehéz élet. Mégis, nemcsak férfi-
ak dolgoztak a bányákban. Régen sajnos gyakori 
volt a gyermekek foglalkoztatása, a nők pedig a 

konyhákon, illetve irodákban dolgoztak. Hajda-
nán nem voltak hatalmas munkagépek a bányák-
ban, szinte mindent emberi erővel kellett megol-
dani. Szerencsére a modernizáció a bányászatot 

is elérte, így könnyebbé vált a bányászok munká-

ja. A mérnököknek köszönhetően a bányatérké-

pek is egyre modernebbek, sokoldalúbbak és 

részletgazdagabbak lettek. Minden munkafolya-
matot előre felmértek, megterveztek, majd meg-
rajzolták. Ha kellett, finomítottak rajtuk. Sajnos 

sok rajz és térkép az idők folyamán elveszett, 

vagy annyira megrongálódott, hogy restaurálása 

lehetetlenné vált.  

Az idő előrehaladtával azonban nemcsak fejlő-

dés és modernizálás, hanem negatív változások 

is történtek. Ilyen volt a bányabezárásokat köve-
tő nagymérvű munkanélküliség  Tatabányán is. 

A munka nélkül maradt családokat a közösség 

többi tagja igyekezett segíteni. Ennek az össze-
tartó erőnek a mai napig érezzük hatását, hiszen 

bányász szív köt össze mindnyájunkat. 

Köszönjük az emlékülés megszervezését a ven-
déglátóknak. Hasznos információkhoz juthattunk 

az előadásokból. Reméljük, hogy a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően később írásban is 

elolvashatjuk az elhangzottakat. 

 

A Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület tagjai 
díszöltözetben jelentek meg. 

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

 

 

Pirtusek Alajos bányász portréja 

A kép és a szöveg forrása: 
https://www.facebook.com/TatabanyaiMuzeum/photos/a.1904640446436084.107

3741919.1469840479916085/1909382419295220/?type=3&theater 

 „Az első bányászok, az első tatabányaiak nem 

helybeliek voltak. A MÁK Rt. borsodi bányáiból 

hozta ide az első bányászokat a szénkutatáshoz, 

és az akna mélyítéséhez. A gyorsan fellendülő 

termelés egyre több szakembert igényelt, akiket 

már az országhatárokon túlról csábított ide a 

bánya. A legjobban megbecsült bányászok 

Karinthiából kerültek ide, a helybeliek őket ne-
vezték „Gránereknek”. A fotón szereplő Pirtusek 

Alajos sem magyar volt származását tekintve. 

Sok száz „külországból” érkezett bányászhoz 

hasonlóan jött ide, s hozta szaktudását, munka-
szeretetét, bányász öntudatát, és az ezt kifejező 

díszöltözetet. Öltözetének legszebb darabjai ma a 

múzeum gyűjteményében találhatók, és a „Jó 

Szerencsét! Emlékév” alkalmából a hónap mű-

tárgyaként egy ideig a nagyközönség számára is 

megtekinthetők.”

https://www.facebook.com/TatabanyaiMuzeum/photos/a.1904640446436084.1073741919.1469840479916085/1909382419295220/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TatabanyaiMuzeum/photos/a.1904640446436084.1073741919.1469840479916085/1909382419295220/?type=3&theater


 

 

Helytörténeti órák az alapfokú  
oktatásban Tatán 

Németh Melinda1 

„Kétféle ember létezik: aki már járt Tatán, és aki 
majd fog” – mondta egy alkalommal egyetemi 
tanár konzulensem, mikor igazi lokálpatrióta-
ként, kifogyhatatlanul Tatáról meséltem neki. 

Tata az élővizek városa. A településünkre látoga-
tók közül sokan csak ennyit tudnak róla. Pedig a 

Komárom-Esztergom megyei kisváros – több 

mint húszezer lakosával – bőven büszkélkedhet 

nevezetességekkel, gyönyörű látnivalókkal. 

Gondoljunk csak a közepén elterülő Öreg-tóra, 

amelynek partján a Tatai vár áll, mellette pedig 
az Eszterházy-kastély látható. Az óváros közép-
pontjában a 2015-ben felújított Kossuth tér, Kö-

zép-Európa egyik legszebb főtere található. 

Szépségét növeli a városháza és a tér fölé tor-
nyosuló Római Katolikus plébániatemplom. A 

közeli Kálvária-dombon sok érdekességet tár 

elénk a kilátótorony, a tövében pedig egyedülálló 

értékeket mutat be a geológiai park és múzeum. 
A tóvárosi rész középpontjában található az Or-
szággyűlés tér, ahol a Haranglábat csodálhatjuk 

meg, mellette pedig a Kapucinus templom látha-
tó. Az Angolkertben terül el a Cseke-tó a műro-
mokkal. A városban több, ma már nem működő 

vízimalom is található, melyek a hajdani céhek 

emlékét idézik. Tata szélén a Fényes-fürdő, és 

2014-óta a Fényes Tanösvény is látogatható.  

Folytathatnám még tovább a sort, hiszen a vá-

rosban rengeteg a látnivaló. Az ide érkező turis-
ták és az itt lakók egyaránt az elmúlt korok ránk 

hagyott emlékeibe ütköznek sétáik során.  

De vajon ismerjük-e a városunkat? 

                                                           
1
 A szerző a tatai Kőkúti Általános Iskola tanító- és magyar 

szakos tanára 

Fontos, hogy az itt élők, itt általános iskolába 

járó felső tagozatos diákok megismerjék közvet-
len környezetüket. Michl József, Tata város pol-
gármestere szerint „csak amit ismerek, azt szere-
tem, s amit megszeretek, arra vigyázok.” Ezen 
gondolat mentén jött létre a 2007-2008-as tanév-
ben, Tata város közoktatási intézkedési terve 

alapján a Tata helytörténeti tantárgy, melyet a 

városban szakkör formájában tanulnak a gyere-
kek. A tárgyat tanító kollégák segítségével az 

Önkormányzat elkészítette a tantervet, és kidol-
gozták a részletes tanmenetet minden évfolyam-
ra. A Kőkúti Általános Iskolában heti egy órában 

ismerkednek Tatával a diákok. 

 

A tantárgyhoz készült tankönyvcsalád 
Varga Istvánné munkája 

A tantárgy célja az, hogy az itt élők valóban töb-
bet tudjanak városunkról, mint az ide látogató 

vendégek. A gyerekek a tanuláshoz Varga Ist-
vánné középiskolai tanárnő, idegenvezető és 

turisztikai szakoktató által megírt, és Szigetvári 

Krisztina grafikus-iparművész által szerkesztett 

„Tata lépten-nyomon” című könyvet használ-
hatják. A felső tagozat valamennyi évfolyamán 

elkészült a munkafüzet is, amely bőséges fel-
adattárával segíti a tanulókat környezetük alapos 

megismerésében. A város történetét és a történe-
lem korszakait figyelembe véve épül fel a tan-
könyv. Ehhez szorosan illeszkedik a már említett 

tanmenet. A különböző évfolyamok az egyes 

történelmi korokat ölelik fel. Ötödik osztályban 



Tata elhelyezkedését, az őskori emlékeket, a 

földtörténeti középkort, valamint a sokszínű gö-

rög-római kultúra helyi hatásait, a római korban 

élt történelmi személyeket, a népvándorlásra és a 

honfoglalásra utaló tatai emlékeket tanulmá-

nyozzák a gyerekek. A hatodikosok a középkori 

Tatával, a várral, a templomokkal és a reformá-

cióval foglalkoznak. A török veszedelemtől a 

Rákóczi-szabadságharcig sok érdekességet ta-
nulhatnak diákjaink. Megtekinthetik a tatai mal-
mokat és a Kuny Domokos Múzeum állandó 

kiállítását is. Hetedik évfolyamon kiemelt szere-
pet kapnak az Eszterházyak, az Eszterházy-
kastély parkja. Fellner Jakab munkássága és a 

Szent Kereszt plébániatemplom szintén meghatá-

rozó elemei a tananyagnak. A legnagyobbak a 
két világháború közötti történésekkel, az 1956-os 
forradalom tatai eseményeivel és a jelenkori Ta-
tával (ünnepekkel, művészekkel, tudósokkal) 

ismerkedhetnek meg. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy az igényesen megírt, bőséges információt 

tartalmazó, gazdagon illusztrált könyvet szívesen 

forgatják a fiatalok. Ehhez hozzájárul, hogy 

nemcsak képeken láthatják a tanulók a tanme-
netben kijelölt nevezetességeket, hanem tanulás-
sal egybekötött kirándulásokon is részt vehetnek. 

Ilyenkor ellátogatunk azokra a helyszínekre, ahol 

a gyerekek személyesen is megnézhetik az adott 

műemlékeket, tárgyakat. Óráról órára nagy lel-
kesedéssel fogadják ezeket a túrákat. Sétáink 

alkalmával többször ellátogatunk a Kálvária-
dombra, a Tatai várhoz és az Öreg-tóhoz. Össze-
vont óráinkon (több órát tartunk egymás után) 

lehetőségünk adódik arra, hogy a városban mű-

ködő múzeumok munkatársaival egyeztetve mú-

zeumpedagógiai órán bővítsük ismereteinket, így 

a gyerekek szakemberektől ismerjék meg az őket 

körülvevő környezetet, a város történetét. 

Az előző tanévben nagy sikert arattak a múze-
umpedagógiai órák az ötödik és hatodik osztá-

lyos diákok körében, melyek a víz témakörhöz 

kapcsolódtak. Ezeken előadásokat hallgathattak 

meg a Kuny Domokos Múzeum munkatársaitól, 

akik sok-sok érdekes, eddig ismeretlen informá-

cióval, interaktív foglalkozásokkal, képekkel 

segítették a városhoz való kötődés kialakulását. 

Tavasszal több olyan helyszínre is eljutottunk a 

segítségükkel, amelyek egyébként a hétköznap-
okon nem látogathatók (várárok, török mecset). 

Betekintést kaptunk a Nepomucenus malomban 

a molnárok nagyon nehéz, ámde nagyon hasznos 

mesterségébe. A helyszínen búzát őrölhettek a 

gyerekek, és megtapasztalhatták a különböző 

régi eszközök sokféleségét. Szép délutánt töltöt-
tünk az Angolkertben és a Kiskastélyban is. Kö-

vesdi Mónika művészettörténészt a kert fái alatt 

hallgathattuk őseink izgalmas világáról. Remé-

lem, idén is megörvendeztetnek minket hasonló-

an gazdag programokkal. 

 

Egy kőkútis osztály „Tata óra” keretében a 
Kossuth téren. Fotó: Németh Melinda 

A tanultakról minden évben egy kétnapos vetél-
kedőn adnak számot a város felső tagozatos di-
ákjai. A versenyt a Kuny Domokos Múzeum 

munkatársai fantasztikus kreativitással teszik 

izgalmassá. A gyerekek mindig feltöltődve, pozi-
tív tapasztalatokkal térnek haza. A Kőkúti Álta-
lános Iskola tanulói az elmúlt években az élmé-

nyek mellett az első helyeket is „bezsebelték”. 

Jól láthatóan nem hiábavaló célkitűzés, hogy 

ismerjük és megismertessük közvetlen környeze-
tünket az ide érkező turistákkal. Kívánom, hogy 

– akár a tantárgy hatására is – még többen sze-
ressék kis városunkat, és vigyázzanak a ránk 

hagyott értékekre. Örülnénk, ha minél többen 

látogatnának ide. Mert „kétféle ember létezik: 

aki már járt Tatán, és aki majd fog”. 



A tatai Szent Balázs templom régé-
szeti feltárásáról 

Sári Aliz Imola 

2017. február 3-án, Szent Balázs napján rendezte 
meg közös szervezésben Tata Város Önkor-
mányzata és a Kuny Domokos Múzeum „A tatai 
Szent Balázs templom nyomában” című konfe-
renciát a Városháza dísztermében.  

A tatai Kossuth tér felújítása céljából még 2015-
ben megelőző feltárásokat végeztek a múzeum 

munkatársai, ahol előkerült egy középkori erede-
tű, Szent Balázs tiszteletére felszentelt templom, 
és egy körülötte fekvő temető maradványai. A 
területet a leletek kiemelése után betemették, 

majd a terveknek megfelelően elkészült a Kos-
suth téri kő- és márvány burkolat, valamint a 
növényzet telepítése.  

A leletek vizsgálata és restaurálása után, az 
eredmények birtokában úgy döntöttek, hogy 

megismertetik a szélesebb közönséggel is a szer-
zett tudást. A konferenciát Tata város polgármes-
tere, Michl József nyitotta meg. Elmondta, mi-
lyen számottevő és fontos feltárást végzett el a 

múzeum csapata, és mindezt rekord gyorsasággal 
képesek voltak teljesíteni annak érdekében, hogy 
a tér rekonstrukciós munkáit időben megkezd-
hessék, elkészüljön időben a felújítás. 

 

Az est első előadója dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny 
Domokos Múzeum megbízott igazgatója volt.  

A fotókat Ábrahám Ágnes készítette 

Az előadó beszámolt a feltárás menetéről. A ko-
rabeli források is megemlítenek egy templomot, 

amiről tudni kell, hogy folyamatosan használat-

ban lehetett, hiszen különböző időszakokra datál-
ják az előkerült falmaradványokat. Az épület 

kápolnáját 15. század elejére teszik, így ez a leg-
korábbi időszak a létesítmény használatra. A 17. 
század végére tehető egy kripta és egy sekrestye 

építése. 

Kürthy Dóra az archeometria eljárást alkalmazta 
a falmaradványokon, és különböző összetételű 

kőzettípusokat fedezett fel. A kőzettípusokat 

négy kategóriába lehet sorolni: fehér mészkő, 

jurakori vörös mészkő, eocén és édesvizű mész-
kő. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy a 
templomhoz használt mészkövet nem csak a 
közvetlen környezetből szerezték be, hanem a 
mai Tatabánya-Síkvölgy területéről is hozatták. 

 

A templom körüli temetőben fekvő csontvázak  
antropológiai vizsgálatát László Orsolya ismertette. 

Az ott talált sírok leletanyaga és csontanyaga 
erősen bolygatott állapotú volt, de sikerült a 

csontvázak helyreállítása. Megállapították, hogy 

a nők sírjai a templomhajók belsejében, a férfia-
ké azokon kívül helyezkedtek el. A csontleletek 
állapotából definiálni tudták az egyének betegsé-

geit is. Voltak, akik skorbutban, vérszegénység-
ben, TBC-ben, csontvelő- vagy csonthártyagyul-
ladásban szenvedtek. Találtak deformált csontál-
lományú elhunytakat is, akik gerincferdülésben, 

vagy valamilyen rosszul összeforrt csonttörésben 

szenvedtek.  

A sírokban megmaradt textilleleteket Perger 
Andrea vizsgálta meg, amelyek igen erősen 

szennyezettek voltak. A textildarabkákat 

mikrokémiai tesztnek vetették alá; a tisztításuk 

mikroszkóp alatt történt ultrahangos párásítással. 



 

Dr. Rabár Ferenc Szent Balázs magyarországi 
tiszteletéről beszélt 

Szent Balázsról keveset lehet tudni, de annyi 

bizonyos, hogy Örményországban született, és 
Szebaszte város közössége választotta meg püs-
pöknek. A korai kereszténység azon szentjei 

közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, 
a névadásban és a népszokásokban egyaránt fent 
maradt. A személyét övező tisztelet a 9. század-
tól terjedt el. A 14-16. században szentkultusz 

változás ment végbe, ennek következtében a 
szentekhez fűződő kötelék egy-egy területre kor-
látozódott. Ezt követően Szent Balázs a betegek 

védőszentje lett, azon belül is a torokgyíkban 

szenvedőké. A szentelmények szerepe – melyet 
Havassy Bálint fejtett ki – igen fontos momen-
tum a katolikus liturgiában. Általuk élik meg 
ugyanis a hívek a túlvilággal való kapcsolatot, és 

kérik Isten áldását. Szent Balázshoz kapcsolódik 

a gyertyaégetésnek az a szokása, amikor a beteg-
ségben szenvedő ágya mellett helyeznek el gyer-
tyát, kérve gyógyulásukat. 

 

Havassy Bálint a tatai Szent Kereszt Felmagasztalása 
római katolikus templom plébánosa 

Köszönjük a konferencia megszervezését Tata 
Város Önkormányzatának, a Kuny Domokos 
Múzeum dolgozóinak és az est előadóinak. 

 

 

 


