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Lenke Naszályon született, ott töltötte gyermek- 

és ifjúkorát. A Tatai Eötvös József Gimnázium-

ban érettségizett, majd a Szegedi Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskolán végzett magyar –

történelem szakos tanárként. A pedagógus pá-

lyán helyezkedett el.  Két gyermeke születése 

után került a komáromi Jókai Mór Városi 

Könyvtárba, 1984-ben. Gyermekkönyvtárosként 

kezdett, majd a könyvtári munkafolyamatok 

minden területén tevékenykedett. Eközben mun-

ka mellett a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán 

könyvtáros diplomát szerzett. 1986-ban két évre 

visszacsábította a pedagógus pálya, magyart és 

történelmet tanított valamint iskolai könyvtáros 

is volt az akkori 318. számú Szakmunkásképző-

ben. 

1988-ban tért vissza a városi könyvtárba, immár 

iskolai könyvtári szaktanácsadóként.  Ehhez a 

tevékenységéhez fűződik Komárom város közös 

iskolai értesítőinek kiadása 1995 és 1996-ban. 

1992-től vette át a helyismereti gyűjtemény gon-

dozását. Ehhez jó alapként szolgált biztos törté-

nelmi tudása, elkötelezettsége a város iránt és az 

a könyvtárosi precizitás, alaposság, ami mindig 

is jellemezte. Helyismereti szaktanácsadással 

segítette a város múltja iránt érdeklődőket, a 

szakdolgozatot írókat és a helytörténeti kutató-

kat. A gyűjtemény állománya munkája során a 

duplájára gyarapodott. 

Kutatási, állomány gyarapítási eredményeit 

igyekezett bemutatni a gyűjtemény népszerűsíté-

se céljából. Kiállításokat, előadásokat tartott és 

szervezett. Első ilyen jellegű kiállítása a „ Komá-

rom 100 éve képeslapokon”, amely nagy sikert 

aratott. A kiállítás a Szerencsi Múzeum országos 

képeslap gyűjteményétől kölcsön kapott doku-

mentumokon alapult. A kiállítást számos további 

követte. A könyvtári mini tárlatokon a város és 

környéke alkotóinak műveit mutatta be a könyv-

tár. Feldolgozta a Jézus Szíve Római Katolikus 

templom művészeti értékeit szintén kiállítás ke-

retében, amelyből kiadvány is készült. 

 
György Károlyné Rabi Lenke 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu


Nevéhez fűződik a helytörténeti e- könyvtár lét-

rehozása, így a régi dokumentumokkal on-line is 

dolgozhatnak a kutatók. 

Helyismereti tevékenységét az ország határain 

belül és külföldön is elismerték, szakmai kapcso-

latokat épített ki osztrák, szlovák, szlovén 

könyvtárosokkal, kutatókkal. Kiemelkedő fel-

adatának tartotta a szlovákiai Rév-Komárom 

könyvtárával való szakmai kapcsolat ápolását, 

közös rendezvények szervezését. 

2003-tól a városi könyvtár igazgatója nyugdíjba 

vonulásáig, 2013-ig.  Vezetői munkáját, a kol-

lektíva aktív közreműködésével, közös gondol-

kodással, az ötletek, a javaslatok, egyéni képes-

ségek felhasználásával végezte. Mindig figye-

lemmel volt egy–egy kolléga egyéni ambícióira, 

terhelhetőségére, de következetesen megkövetel-

te a munkát a felhasználók érdekében. Az olva-

sókkal, információt keresőkkel mindig megtalál-

ta a hangot. Igazi könyvtárosként a háttérben 

dolgozott, keresett, kutatott, hogy az általuk ke-

resett témában releváns, forrásokon alapuló 

könyvtári anyagot kézbe tudja adni. Ez jellemez-

te kiadványszerkesztői, előadói tevékenységét is. 

Magánéletében komoly tragédiák érték, de soha-

sem éreztette fájdalmát a körülötte dolgozókkal, 

csendesen viselte a megpróbáltatásokat.  A mun-

ka jelentette a kapaszkodót ezek elviseléséhez.  

2004-ben a Jókai Mór halálának 100. évfordulója 

alkalmából rendezett városi Jókai emléknap 

szervezője volt munkatársaival. A gyermekolva-

sók hazaszeretetre nevelését, a szülőföldhöz kap-

csolódását célozta az a helyismereti kalandozás-

nak nevezett program, amelyet 2008-ban a Má-

tyás király év, 2009-ben a szabadságharc témá-

jából állított össze. 

Vezetése alatt indította el a könyvtár az Irodalmi 

Kávéház programot, amely máig is tart. A 

Könyvtár 50. és 60. évfordulóján jubileumi év-

könyvet írt, szerkesztett, ambicionálva a dolgo-

zókat munkaterületük bemutatására a kiadvány-

okban.  

Lenke nem csak a szűk értelemben vett munka-

helyi közösségben dolgozott, hanem országos, 

megyei szakmai szervezetekben is jelentős sze-

repet vállalt. 

Alapító tagja volt a Magyar Könyvtárosok Egye-

sülete Helyismereti Könyvtáros szekciójának. Itt 

mostanáig az ellenőrző bizottság elnöke volt. 

A „Publika” Magyar Könyvtári Kör tagjaként 

országos konferenciát hozott Komáromba, ahol a 

könyvtári szolgáltatások és eredményességük 

került terítékre, az égész életen át tartó tanulás 

kapcsán.  A kör keretein belül külföldi tanul-

mányutakon, tapasztalatcseréken vettünk részt 

közösen. 

 
A 60 éves Jókai Mór Városi Könyvtár jubileumi rendez-

vényén. Kép forrása: jmvk.hu 

Két cikluson át vezetőségi tagja volt a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom 

megyei szervezetének.  

A szakmai munka mellett Komárom város köz-

életének és civil szervezeteinek is meghatározó 

személyisége volt. Mindenhova igyekezett kap-

csolódni, ahol tudásával segíteni tudott a hagyo-

mányőrző, történeti értékeket kutató tevékenysé-

gek folytatásában. Mindezeket nyugdíjba vonu-

lása után is változatlan lelkesedéssel végezte. 

2014-ben a Komáromi Helyi Választási Bizott-

ság elnökének és a Komáromi Értéktár Bizottság 

elnökének választotta Komárom város képviselő 

testülete. 



A Kecsés László Társaságban alapító tag. A 

szervezet a Felvidékről kitelepítettek történetével 

foglalkozik, támaszkodva a névadó munkásságá-

ra.  Lenke a kuratórium tagjaként kutatásokat 

végzett, kiadványokat szerkesztett, lektorált, 

országos vetélkedőket szervezett a civil szerve-

zet elnökével, vezetőivel. 

A 2013-ban alakult Endresz csoportban szintész 

jelentős szerepet vállalt. Kezdetben a könyvtár-

ban szervezték ismeretterjesztő előadásaikat, 

majd később városi szintű rendezvények követ-

keztek, amelyek a két városrész, Észak és Dél-

Komárom összetartozását erősítik. 

 
Rabi Lenke kötetének borítója 

Szabadidejében is aktívan foglalkozott kutató-

munkával. Látogatta az országos közgyűjtemé-

nyeket, levéltárakat, történeti kutatóhelyeket. 

Egyik fő érdeklődési területe a Komárom és kör-

nyékének második világháborús bombázása, a 

hátországi területek története, a háború még is-

meretlen áldozatainak, hősi halottainak felkuta-

tása. Több cikk, kiadvány jelent meg ebben a 

témában. Munkájának első összegzése az „El-

sődleges célpontok. Almásfüzitő és Szőny törté-

nete a második világháborúban” címmel, 2014-

ben jelent meg. Lehetne sorolni a megjelent pub-

likációkat, cikkeket, kiadványokat, de ez egy 

külön bibliográfia szerkesztését igényelné. 

Az elismerések sem maradtak el. 

2012-ben a városban elsőként kapta meg a „Ko-

márom város kultúrájáért” díjat. 2015-ben a „Pro 

Urbe Komárom”díjat.  Ebben az évben jelölt volt 

a megyei príma díjra tudomány kategóriában, 

ahol különdíjat kapott. 

Az utóbbi években a Tatabányai levéltárban dol-

gozott nyugdíjasként, majd a Komáromi Klapka 

György Múzeum csapatát erősítette. A város 

megvásárolta az egykori múzeumigazgató Kecs-

kés László házát, hogy helytörténeti kiállító 

helyként működtesse. Itt szándékoznak elhelyez-

ni a Kecskés László könyveiből kialakított gyűj-

teményt, amelynek feldolgozása Lenke feladata 

lett volna. 

Sajnos a sors közbeszólt. Egy nagy tudású, hiva-

tásának elkötelezett, emberi kapcsolataiban 

nagyszerű személyiséget veszített a család, a 

könyvtáros szakma és Komárom városa. Kollé-

gái számára, könyvtáros pályafutása példaértékű. 

 Emlékét őrizzük meg szívünkben! 

 

 

  



 

Motil László (1933-2020) 

Márku Mónika 

Szűkebb hazánk május 16-án pótolhatatlan vesz-

teséget szenvedett. Életének 87. évében elhunyt 

Motil László helytörténész, Tardos díszpolgára.  

Laci bácsi 1933. május 27-én született Tardoson 

szegény családban. Szinte egész életét a faluban 

töltötte. Általános iskolai tanulmányait követően 

a tatai Eötvös József Gimnázium diákja lett. Csa-

ládi okok miatt azonban másfél év után ott kellett 

hagynia a tatai iskolát, s 1952-től Győrben tanult 

géplakatos szakmát. A kötelező katonai szolgálat 

után 1957-től 1986-ig szakmájában dolgozott. 

Munka mellett elvégezte az esztergomi Hell Jó-

zsef Bányagép és Villamossági Szakközépiskola 

technikus képzését. Egészségügyi okokból  

1986-ban lenyugdíjazták. Ekkortól kezdett fog-

lalkozni szülőfalujának helytörténeti kutatásával. 

Érdeklődési köre igen sokrétű volt. Publikált 

sporttörténeti, bányatörténeti, településtörténeti 

és önéletrajzi munkákat is. Életével, munkássá-

gával örök nyomott hagyott maga után, mely 

sohasem merül feledésbe. 

 
A kép forrása: http://vitezek.hu/gyaszjelentes-2/ 

 

Olyan egyedülálló helytörténeti kiadványok fű-

ződnek a nevéhez, mint Tardos sportja (2001); A 

Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 90 éve, 

1913-2003 (2003); A tardosi (gerecsei) kőfejtés 

történeti emlékei (2004); Fejezetek Tardos köz-

ség történetéből (2005); Rejtett fegyver dörrené-

se: orvvadászok, vadorzók és vadőrzők a Gere-

cse vidékén (2007); Tardos hősei és áldozatai a 

két világháborúban (2010); A falu hű krónikása: 

életrajz (2012); Csendhelyek: Tardos község 

szakrális helyei (2015); Tardos község ragad-

ványnevei (2018). 

Munkásságát számos helyi kitüntetéssel jutal-

mazták. Legnagyobb elismerése Tardos község 

Díszpolgári címe volt. 

Drága Laci bácsi, nyugodjék békében!  

 

Trianon centenárium megyénkben. 

Sajtószemle a megemlékezésekről 

Márku Mónika 

 

1920. június 4. Franciaország, Versailles, Kis 

Trianon palota.  Fekete péntek. Gyásznap. Az 

elveszített első világháborút követően a magyar 

küldöttség aláírja a trianoni békeszerződést.  

Ezzel az akkori Magyarország elveszítette terüle-

tének és lakosságának mintegy 2/3-át. Azóta 

nincs olyan magyar ember, nem nőtt fel olyan 

generáció, mely ne emlékezne meg erről a tragé-

diáról. 100 éve már, hogy nemzetünk bűnhődik, 

s viseli ezt a súlyos (lelki) terhet. A sebek bár 

lehet, hogy azóta begyógyultak, de a hegek 

örökké megmaradnak. 
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2010. óta Nemzeti Összetartozás Napjaként em-

lékezünk meg az eseményekről határainkon in-

nen és túl. Az idén immár századszor elevenedik 

meg múltunk fekete foltja, nemzetünk gyásznap-

ja. Az évfordulóról megyénk települései is mél-

tóképpen megemlékeztek. Harangok zúgtak, 

gyertyák és fáklyák égtek, emlékművek készül-

tek. 

Ácson az első világháborús emlékműnél dr. 

Szentirmai István polgármester és Czunyiné dr. 

Bertalan Judit országgyűlési képviselő mondott 

beszédet. Ezt követően református istentisztelet 

és a Duna-parton az összetartozás tüzének meg-

gyújtása zárta a megemlékezést. 

Bábolnán a Nemzeti Ménesbirtok területén talál-

ható emlékműnél emlékeztek meg a 100 évvel 

ezelőtti eseményekről. 

Bajnán, a hivatalos megemlékezést megelőzően 

a Bajnai Hagyományőrző Tábortűz Egyesület 

virtuális őrtüzet gyújtott az Őr-hegyen a századik 

évforduló alkalmából, melyet 100 percig lehetett 

látni. A megemlékezés részeként itt is fellobbant 

az összetartozás tüze Bertalan Miklós önkor-

mányzati képviselő kertjében. Ünnepi beszédet 

Lázár Andor egyháztörténész, történelemtanár és 

diakónus, Pallagi Tibor polgármester és Bertalan 

Miklós képviselők mondtak. Az eseményen in-

ternetes kapcsolattal részt vettek a település erdé-

lyi testvértelepülésének képviselői is. 

Dadon, a centenárium alkalmából több mint 100 

percen át tartott a megemlékezés a település Tri-

anon parkjában. A rendezvényt a magyar Refor-

mátus Jövőért Alapítvány szervezte. A szentmi-

sét Kovács Tamás református lelkész tartotta, 

ünnepi beszédet Czunyiné dr. Bertalan Judit or-

szággyűlési képviselő mondott. Az esemény mű-

vészeti programját Vadkerti Imre énekművész, 

az őrzők együttes és Száraz Márk tárogatómű-

vész szolgáltatta. 

Dágon a nemzeti összetartozás napi megemléke-

zést a Trianon-emlékmű melletti parkban tartot-

ták. A megemlékező beszédet Steiner Tamás 

polgármester mondta, majd zenei és verses prog-

ramok következtek. Az ünnepség zárásaként 

virágokat helyeztek el az emlékműnél. 

Dunaalmáson a trianoni békediktátum aláírásá-

nak 100. évfordulóján az önkormányzat  a Duna-

almás Barátainak Körével közösen szervezte 

meg a központi megemlékezést. Az ünnepi be-

szédet Ollé Árpád polgármester és Oláh Kálmán 

tartották. A zenés műsort a Vadvirág énekkar, és 

az Őrzők Együttes adta. A megemlékezés gyer-

tyagyújtással, koszorúzással és a Székely him-

nusz közös eléneklésével ért véget. 

Epölön az Epöli Értéktár Bizottság emléktúrát 

szervezett Trianon 100 címmel, az esemény mél-

tó „megünneplésére”. A mintegy 20 km-es távot 

40-en teljesítették. Az emléktúra mellett szent-

misét és ünnepi megemlékezést is tartottak, s 

számos településhez hasonlóan itt is őrtüzet 

gyújtottak. Tácsik Attila polgármester emlékező 

szavai után az epöli Búzavirág Népdalkör adta 

elő műsorát. Záró eseményként végül megkoszo-

rúzták a település Trianon-emlékművét. 

 
1. Az esztergomi megemlékezés 

Esztergomban a Prímás-szigeten lévő Ország-

zászlónál és a kopjafánál tartották megemlékezé-

süket az Esztergomi Polgári Körök. Az esemé-

nyen Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke és Zoltai Dániel mondtak 

ünnepi beszédet. 

Etén, a református templomban istentisztelettel 

adóztak a 100 évvel ezelőtti események előtt. 

Kisbér városi megemlékezésén Sinkovicz Zoltán 

polgármester mondott beszédet a Batthyányi téri 



emlékműnél. A városban csatlakozva a Trianon 

100-Szóljanak a harangok Kárpát-medencei kez-

deményezéshez 100 másodpercig szóltak a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus templom 

harangjai. Az ünnepi műsort a Táncsics Mihály 

Gimnázium diákjai és a Cseresznyék színtársulat 

adták. A programokat a Trianon-emlékmű meg-

koszorúzása zárta. 

Komáromban az Endresz Csoport az önkor-

mányzattal közösen versíró pályázatot hirdetett 

„A magyar fájdalom és összetartozás versei – 

Trianon 100” címmel a trianoni békediktátum 

aláírásának és Komárom kettészakításának 100. 

évfordulója alkalmából. A beérkezett pályamű-

vek közül a 106 legjobbnak ítélt versből elektro-

nikusan, ingyenesen letölthető antológia készült, 

melynek előszavát dr. Molnár Attila polgármes-

ter írta. A városi megemlékezést az Erzsébet-híd 

dél-komáromi hídfőjénél található Trianon-

emlékharangnál tartották. A rendezvényen részt 

vett Keszegh Béla észak-komáromi polgármester 

is. A Monostori erődnél az 1848/49-es Forrada-

lom és Szabadságharc Egyesület, valamint az 

Endresz Csoport 100 ágyúlövéssel emlékezett a 

száz évvel ezelőtti eseményekre. Koppánymo-

nostoron a Tolma Baranta Egyesület és a Kárpá-

tia Sport Polgári Társulás együtt szervezett közös 

versmondást. Az Endresz Csoport a városi meg-

emlékezések zárásaként emléktáblát avatott a 

koppánymonostori vasúti híd déli hídfőjénél 

Czita János alpolgármester részvételével. 

 
2. Az Endresz Csoport által állított Trianon-emléktábla 

Komáromban 

Lábatlanon a trianoni megemlékezés a Piszkei 

Sarlós Boldogasszony templomban szentmisével 

kezdődött. Az ünnepi beszédet Teller Péter pol-

gármester és Naszák István történelem tanár 

mondták. A programokon Duka Gábor, a felvi-

déki Karva község polgármestere is részt vett. A 

centenáriumi megemlékezés utolsó programja-

ként megkoszorúzták a templom kertben lévő 

emlékművet. 

A mocsai megemlékezések színtere a település 

Millennium Emlékparkja volt. Az ünnepi prog-

ram részeként új emlékművet is állítottak. Az 

emlékművet Hörömpöli Tibor kezdeményezésé-

re Karkó Attila kőfaragómester készítette el. A 

köztéri alkotás avatásán részt vett a Héregen élő 

színész-zenész házaspár, Döbrentey Ildikó és 

Levente Péter is. Ünnepi beszédet Lipót Gyula 

alpolgármester, Hörömpöli Tibor és Natkai Ist-

vánné polgármester asszony mondtak. A rendez-

vény népdalénekléssel, gyertyagyújtással és ko-

szorúzással ért véget. 

 
3. A mocsai Trianon-emlékmű átadása 

Nagyigmándon szintén harangzúgással és Haj-

duné Farkas Erika polgármester asszony beszé-

dével emlékeztek a trianoni békediktátum cente-

náriumára a Magyarok Parkjában. Sugár Tamás 

református lelkész verses imával szólt a jelenlé-

vőkhöz. Az ünnepség részeként 100 szál rózsát 

helyeztek el az emlékműnél. Ezt követően az 

Árgyélus Néptáncegyüttes, a Zúgó Néptánc-

együttes, és az Igmándi Hagyományőrző Egye-

sület adott műsort. 

Naszályon, Mocsához hasonlóan emlékműava-

tásra is sor került a megemlékezésen. A tardosi 

vörös mészkőből készült emlékkövet Stummer 

Balázs kőfaragó készítette. 



 
4. A naszályi Trianon-emlékmű 

Nyergesújfalun Szőke Erika könyvtáros tanár, a 

Szalézi-Irinyi Középiskola munkatársa „virtuális 

szabadulószobával” emlékezett meg az esemény-

ről. Interaktív programja nemcsak a diákokat 

szólította meg. Interneten először online ismeret-

anyagokat közölt a témával kapcsolatban, majd 

ezt követően kérdésekre adott válaszokkal lehe-

tett ellenőrizni az így megszerzett ismereteket. 

Oroszlányon a városi megemlékezésen Lazók 

Zoltán polgármester és Czunyiné dr. Bertalan 

Judit országgyűlési képviselő mondtak beszédet. 

Ezt követően pedig Tolcsvay Béla Kossuth-díjas 

zenész adott ünnepi műsort. 

Rédén, a Rákóczi téren június 4-én gyertyagyúj-

tással, június 7-én pedig emlékmű-avatással em-

lékeztek a 100 évvel ezelőtti tragikus eseményre. 

A falu összefogásával és Buda Tibor vállalkozó 

segítségével a centenáriumhoz méltó Trianon-

emlékmű készült. Az öt oszlopból álló emlékmű 

az öt elcsatolt országrészt jelképezi, melyet egy 

turullal díszített kupola fog össze. Az oszlopok 

lábánál a történelmi Magyarország térképe látha-

tó. 

Szákszenden Kondor József fafaragó készített 

több mint 3 méter magas Trianon-emlékművet a 

békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára. 

Az elkészült kopjafa egy hagyományos székely 

kopjafa fantáziamotívumokkal, mely a Kiss utca 

és a Győri utca kereszteződésében kapott helyet. 

Az emlékoszlopot Papp Attila Csaba polgármes-

ter avatta fel és koszorúzta meg. 

 
5. A szákszendi Trianon-emlékmű koszorúzása 

Tárkányban a központi megemlékezést a Hősök 

Ligetében lévő Összetartozás emlékműnél tartot-

ták. 

Tatán, az Angolkertben a Kenderke Alapfokú 

Művészeti Iskola szervezett megemlékezést. Itt 

21 tájegység népi kultúrája, népművészete, nép-

dalkincse elevenedett meg erősítve, népszerűsít-

ve a nemzeti összetartozást, a magyar hagyomá-

nyok őrzését. A Kossuth téren félárbócra eresz-

tették az Országzászlót. Az eseményen részt vet-

tek a MH 25. Klapka György Lövészdandár ka-

tonái is. A szőgyéni emlékkeresztnél és a Nem-

zeti Összetartozás terén koszorúzásokkal emlé-

keztek. A város több pontján pedig csendes meg-

emlékezéseket tartottak. A Mindszenty téren 

elszavalták Juhász Gyula Trianon című versét, 

Smíd Róbert fafaragó, Tata díszpolgára pedig 

ünnepi beszédet mondott. A városi ünnepségso-

rozat a Nemzeti Összetartozás terén ért véget 

Petrozsényi Eszter szavalatával és Michl József 

polgármester szavaival. 

A megyeszékhelyen a centenáriumi megemléke-

zés az Életfa téren kezdődött. Az évforduló kap-

csán Trianon 100 címmel kültéri fotókiállítás is 

nyílt, mely június 18-ig tekinthető meg. Több 

településhez csatlakozva Tatabányán is harang-

szóval és gyertyagyújtással emlékeztek a 100 

évvel ezelőtti tragikus eseményre. Szűcsné 

Posztovics Ilona polgármester asszony, Bencsik 

János országgyűlési képviselő és Kiss Vendel 

régész-történész mondtak ünnepi beszédet. 

Schermann Gábor evangélikus lelkész pedig 

imával emlékezett. 

Tokodon, a Szent Márton templom harangjai 

szóltak június 4-én. A kezdeményezéshez a helyi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület szirénaszóval csat-



lakozott. Lakossági ötlet nyomán emlékvideó 

készült a száz évvel ezelőtti eseményekről, 

melynek részeként egy 150 tagú közösség a tele-

pülés focipályája mellett kirajzolta a történelmi 

Magyarország területét. 

 
7. A tokodiak által kirajzolt Nagy Magyarország 

Akán, Vérteskethelyen és Súron szintén harang-

zúgással emlékeztek. 

A településenkénti megemlékezéseken kívül 

olvashatunk még cikkeket az országzászló-

mozgalomról, a békeszerződés történelmi hátte-

réről, előzményeiről, megyei hatásairól és követ-

kezményeiről, Trianon középiskolai tanításáról. 

A 24 Óra mindezek mellett egy 24 oldalas mel-

lékletet is kiadott Trianon 100 címmel. 

A Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 2020. 

június 2-i számának 5. oldalán az Országzászló-

mozgalom százéves történetéről mesél Kládek 

László, a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-

Esztergom Megyei Levéltárának munkatársa a 

trianoni békediktátum aláírásának századik év-

fordulója alkalmából. A cikkből megtudjuk, 

hogy a mozgalom először csak Budapestre ter-

jedt ki. Kezdeményezője Urmánczy Nándor kép-

viselő, politikus, író volt. 1928-ban a Szabadság 

téren állították fel az első emlékművet, melynek 

talapzatában hazánk településeinek földjéből 

helyeztek el egy-egy darabot és adományt gyűj-

töttek zászlómegváltás címén. Az 1930-as évek-

ben Molnár Ferenc tarcali pedagógus javaslatára 

vált a kezdeményezés országos mozgalommá. 

Ennek során minden magyarországi településnek 

állítania kell országzászlót, melyet minden ünne-

pen felvonnak, a trianoni gyásznapon pedig fél-

árbocra engednek majd. A mozgalom koordiná-

lását a Magyar Szövetség Ereklyés Országzászló 

Nagybizottság látta el. Az országzászlók egysé-

gesek voltak mindenütt meghatározott motívu-

mokkal, jelmondattal. Komárom és Esztergom 

vármegyében az országzászló-állítások azonban 

igen vontatottan haladtak, ezért Frei Vilmos alis-

pán rendeletben kötelezte a megye községeit 

ezek felállítására. Ennek ellenére 1938-ig csak 

Esztergomban, Táton, Bábolnapusztán és Vértes-

szőlősön volt csak országzászló. Sok település 

fedezethiány miatt nem tudott csatlakozni az 

országos mozgalomhoz és több helyen vitát oko-

zott az emlékmű felállításának helye is. A leg-

több településen adományokból kívántak eleget 

tenni a felhívásnak és elkészíteni az országzász-

lót. A második világháborút követően az ország-

zászló mozgalom, mint az irredentizmus hír-

mondója pejoratív értelmet kapott. Sok helyen 

lebontották, vagy hagyták lepusztulni. Eszter-

gomban, Piszkén, Sárisápon, Süttőn, Vértessző-

lősön még áll az eredeti országzászló. Tatán 

2016-ban adták át az új országzászlót, melyet 

Kontur András szobrászművész készített. Csol-

nokon 2011-ben adták át a felújított 1938-as Tri-

anon-emlékművet és országzászlót. A dömösi 

országzászlón a település második világháborús 

áldozatainak neve szerepel. Az 1990-es években 

az országzászló mozgalom újra felélénkült. En-

nek következtében sok településen nemcsak új 

országzászlók, hanem Trianon-emlékművek is 

készültek. 

A Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra június 4-

i száma nemcsak egy külön Trianon melléklettel, 

hanem több cikkében is foglalkozik az 1920. 

június 4-i tragikus eseménnyel. Dr. 

Schmidtmayer Richárd, a tatai Kuny Domokos 

Múzeum igazgatója és Stegmayer Máté történész 

a száz évvel ezelőtti megyei eseményeket, a bé-

kediktátum hatásait, ok-okozati összefüggéseit 

ismertetik. Pleier Tamás iskolaigazgató és törté-

nelemtanár pedig Trianon középiskolai keretek 

között való tanításáról beszél. 
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